
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

στο σχέδιο νόμου «ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

Σήμερα, η χώρα, παρ΄ ότι είναι κράτος - μέλος του διεθνούς Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), επιδεικνύει συγκριτικά 

αδύναμες οικονομικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα καταγράφεται ότι δεν προσφέρει ένα φιλικό 

προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον.  

Ειδικότερα, η Ελλάδα αποτελεί χώρα της Ε.Ε. με ιδιαίτερα χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και 

αποτελεί, πλέον, το φτωχότερο κράτος - μέλος από τις δυτικές δημοκρατίες. Σήμερα 

κατατάσσεται στην 20η θέση ανάμεσα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, έχοντας υποχωρήσει από την 17η θέση το 2013. Επιπλέον, ο πληθυσμός γερνάει ταχύτατα, 

εξαιτίας της μετανάστευσης πολλών νέων που μετά τις σπουδές τους αναζητούν 

επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός της χώρας. Στην εξέλιξη αυτή συμβάλλει το γεγονός ότι η χώρα 

διατηρεί το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού στην Ε.Ε., παρά την αύξηση 

της, κυρίως χαμηλών προδιαγραφών και αποδοχών, απασχόλησης τα τελευταία χρόνια. 

Επιπλέον, η χώρα υστερεί στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, καθώς η μέση ετήσια 

επίδοση της περιόδου 2014-2018 κινείται στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών κυρίως λόγω 

εισροών που συνδέονται με αποκρατικοποιήσεις, ενώ η συνολική καθαρή θέση των ξένων 

επενδυτών στη χώρα παραμένει η χαμηλότερη ανάμεσα στις χώρες τις Ε.Ε. και από τις 

χαμηλότερες στον ΟΟΣΑ.  

Περαιτέρω, ο δείκτης Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας κατατάσσει τη χώρα στην 72η 

θέση, την προτελευταία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. για το 2019, έναντι της 61ης θέσης (4ης 

χειρότερης στην Ε.Ε.) το 2015. Ο δείκτες ρύθμισης αγορών προϊόντων ΟΟΣΑ, ο οποίος το 2018 

έχει νέα σύνθεση με επικαιροποιημένη μεθοδολογία, καταγράφει μεν για την Ελλάδα μια 

βελτίωση στην κατάταξη σε σχέση με το παρελθόν, αλλά η χώρα παραμένει στην 4η χειρότερη 

θέση ανάμεσα στα κράτη - μέλη της  Ε.Ε. που παρακολουθεί ο ΟΟΣΑ. Επιπλέον, ο δείκτης 

αντίληψης επιχειρήσεων για την ανταγωνιστικότητα (GlobalCompetitivenessIndex) του World 

Economic Forum καταγράφει μεν ότι οι επιχειρήσεις αξιολογούν θετικά την επίπτωση μιας 

σειράς μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ειδικά μετά τον 

συνυπολογισμό της επίπτωσης της υπερφορολόγησης, της αβεβαιότητας και των περιορισμών 

στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους και της ποιότητας των θεσμών, 

η θέση της Ελλάδας για το 2018/19 διαμορφώθηκε στην 57η θέση, υποχωρώντας κατά 4 θέσεις 

σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη έκθεση. Η επίδοση αυτή είναι η δεύτερη χειρότερη στην 

Ε.Ε. σύμφωνα με την αναθεωρημένη μεθοδολογία που πλέον εφαρμόζεται. 

Η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών δείχνει ότι επικρατεί μία παροδική μόνο βελτίωση 

της κατάταξης της χώρας, καθώς πολλές άλλες χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. υλοποιούν 

ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, με σύστημα και αποφασιστικότητα.   
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Η προαναφερόμενη κατάσταση υπονομεύει την ικανότητα της χώρας να παράξει νέο πλούτο 

και θέσεις απασχόλησης και συνεπώς επιτάσσει άμεσες και αποφασιστικές πρωτοβουλίες για 

την ταχεία βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και κατά προέκταση για την 

προσέλκυση νέων επενδύσεων. Μάλιστα, με δεδομένους τους προαναφερόμενους 

περιορισμούς, η  ταχεία και αποφασιστική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

ειδικά σε πεδία που είναι κρίσιμα για τις πλέον παραγωγικές επενδύσεις και στα οποία δεν 

έχουν ολοκληρωθεί οι προσπάθειες των τελευταίων ετών πρέπει να αποτελέσει την αιχμή 

δόρατος της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Επί του άρθρου 1 

Προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης σημαντικών επενδύσεων, με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου 1 θεσπίζονται ρυθμίσεις οι οποίες απλουστεύουν τις προβλεπόμενες 

διατυπώσεις και εν γένει διαδικασίες στους τομείς της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής, 

χωρΟ.Τ.Α.ξικής νομοθεσίας, και διευκολύνουν την ανάπτυξη επενδυτικών εγχειρημάτων στη 

χώρα, με την παράλληλη μέριμνα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. 

Ειδικότερα, με τη διάταξη της παραγράφου 1 , στην κατηγορία των «Αυτοδίκαια εντασσόμενων 

Στρατηγικών Επενδύσεων» υπάγεται το σύνολο των επενδύσεων του ν. 3389/2005 (Α΄ 232), οι 

οποίες έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, προκειμένου να διευκολυνθεί και να 

επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης αυτών, δεδομένης της προτεραιοποίησης αυτών από 

το ανωτέρω κυβερνητικό όργανο αλλά και της σημασίας τους για την βελτιστοποίηση της 

παροχής δημοσίων υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη των υποδομών της χώρας και της 

οικονομίας εν γένει. Με την παράγραφο 2 ο ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης 

που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 11 του 

ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και ορίζεται σε 0.6, επεκτείνεται και στην περίπτωση β) του νόμου 

4608/2019 (άρθρο 10 παρ. 2), ήτοι σε μικρότερες αλλά εξίσου στρατηγικές επενδύσεις της 

βιομηχανίας. Έτσι καθίσταται ευκολότερη και επιεικέστερη η ανάπτυξη στρατηγικών 

επενδύσεων μικρότερου βεληνεκούς και προσελκύονται περισσότερες επενδύσεις. 

Παράλληλα, η παράγραφος 3 επιτρέπει, προς διευκόλυνση της πραγματοποίησης επενδύσεων, 

παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες περιορισμούς δόμησης, ενώ οι παράγραφοι 4 έως 7, στην 

ίδια κατεύθυνση, ρυθμίζουν ζητήματα προθεσμιών και αρμοδιοτήτων με αποτέλεσμα να 

καθίσταται πιο ευνοϊκό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ανάπτυξη στρατηγικών 

επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα. Με την παράγραφο 8 παρέχεται προστασία των 

στρατηγικών επενδύσεων από τυχόν μεταγενέστερους δυσμενείς νόμους με αναδρομική 

ισχύ.Με την παράγραφο 9 προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για την χορήγηση φορολογικών και άλλων ενισχύσεων , μόλις χαρακτηριστεί μία 

επένδυση ως στρατηγική σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4608/2019. Με την παράγραφο 10 

του παρόντος διαγράφεται η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019 με σκοπό την 

αποφυγή ερμηνευτικών δυσχερειών, σε συμφωνία με τις προϋποθέσεις που θέτει το δίκαιο 
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των κρατικών ενισχύσεων και ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός και αναριθμείται η 

παράγραφος 3 σε παράγραφο 2 του άρθρου 20, δεδομένης της ανωτέρω διαγραφής. Τέλος, με 

την παράγραφο 11 του παρόντος διευρύνεται η κατηγορία ενισχύσεων της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 4608/2019 προβλέποντας ενισχύσεις για την 

πρόσληψη ατόμων με χρόνια πάθηση, καθώς και για την παροχή εύλογων προσαρμογών 

σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της  παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017, με σκοπό την περαιτέρω 

ενίσχυση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την πρόνοια για τα 

άτομα με χρόνιες παθήσεις.  

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 (Α' 117), 3908/2011 (Α΄ 8), 

3299/2004 (Α΄ 261) ΚΑΙ 2601/1998 (Α΄ 81) 

 

Επί του άρθρου 2 

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος προστίθεται παράγραφος 11 στο 

άρθρο 16 του ν. 4399/2016 με την οποία εισάγεται ως εναλλακτική μία επιπλέον διαδικασία 

πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων από 

ορκωτούς-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και από πολιτικούς μηχανικούς, 

μηχανολόγους μηχανικούς ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπα, που πληρούν τα 

κριτήρια που ορίζει η σχετική διάταξη. Η διάταξη σκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας 

πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων, η 

οποία σήμερα παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις με αποτέλεσμα την οικονομική 

επιβάρυνση των επενδυτικών φορέων. Με την τιθέμενη διάταξη καθορίζεται η διαδικασία που 

απαιτείται να τηρηθεί για την κατά τα ως άνω πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

Προβλέπεται, περαιτέρω, η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από τριμελή επιτροπή και η 

επιβολή κυρώσεων στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων σε περίπτωση διαπίστωσης 

αποκλίσεων και ανακριβειών. Επίσης, κυρώσεις προβλέπονται και για την περίπτωση 

παραβάσεων εκ μέρους των εμπλεκόμενων στη διαδικασία επαγγελματιών, ενώ παρέχεται 

εξουσιοδότηση στην κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση για τη ρύθμιση περαιτέρω λεπτομερειών. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις της εν λόγω παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και σε 

επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί σε προγενέστερους επενδυτικούς νόμους. 

Με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος προστίθεται παράγραφος 19 στο 

άρθρο 85 του ν. 4399/2016 με την οποία προβλέπεται ότι η διενέργεια ελέγχων των 

επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες θεωρείται 

υποχρεωτικός έλεγχος καθώς και ότι οι ανωτέρω ελεγκτές εφαρμόζουν αναλογικά στο φορέα 

του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης μη ελεγκτικών υπηρεσιών που 

ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό 
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την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του ελεγκτή και τη 

διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. 

 

 

Επί του άρθρου 3 

 

Με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου μειώνονται οι εξαιρέσεις δραστηριοτήτων από τη 

δυνατότητα υπαγωγής τους στον επενδυτικό νόμο. Συγκεκριμένα  διαγράφονται από τις 

εξαιρέσεις οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες 

προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών καθώς και οι περιπτώσεις της 

ονοματολογίας ΣΤΑΚΟΔ από 05-09 εκτός των 05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη), -06- (Άντληση 

αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου), 09.1- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση 

πετρελαίου και φυσικού αερίου) και -09.90.11- (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή 

λιθάνθρακα) και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του 

χάλυβα». 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

Επί των άρθρων 4-9 

 

Οι πληροφορίες ως προς τα γεωχωρικά δεδομένα, στη βάση των οποίων καθορίζονται, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι προϋποθέσεις ανάπτυξης επενδυτικής ή 

κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα είναι σήμερα διάσπαρτες σε διάφορες δημόσιες 

υπηρεσίες. Απαιτείται έτσι σημαντικός χρόνος ενώ υφίσταται μεγάλη αβεβαιότητα, 

προκειμένου να αποσαφηνισθεί τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και υπό ποιους όρους και 

προϋποθέσεις ανά τοποθεσία και γεωγραφική περιοχή. 

Με τις θεσπιζόμενες διατάξεις καθιερώνεται ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης που αποσκοπεί στο 

να αποτελέσει μια σημαντική μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση τόσο της αναβάθμισης της 

λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης όσο και της ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης. Στο 

πλαίσιο του Χάρτη δημιουργείται μια ηλεκτρονική βάση όλων των κρίσιμων γεωχωρικών 

δεδομένων. Μέσω της ένταξης του συνόλου των δεδομένων αυτών στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη 

παρέχονται εύκολα και αδάπανα στον πολίτη ολοκληρωμένες, έγκυρες και θεσμικά ασφαλείς 

πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό, από τη μια πλευρά ενισχύονται η οικονομική ζωή της χώρας 

και η προσέλκυση επενδύσεων, από την άλλη πλευρά εξαλείφονται δυνητικές εστίες 

γραφειοκρατίας και διαφθοράς ως προς την παροχή των αναγκαίων δεδομένων από τη 

δημόσια διοίκηση. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ιδιαίτερη σημασία έχει ο 

δεσμευτικός χαρακτήρας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη για τη δημόσια διοίκηση που δεν 

μπορεί να αρνηθεί την αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής 

δραστηριότητας στη βάση στοιχείων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Χάρτη.  
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Σημειώνεται ότι με τις παρούσες διατάξεις δεν διαφοροποιούνται υπό οποιαδήποτε έννοια οι 

υφιστάμενες ουσιαστικές προβλέψεις ως προς τις προστατευόμενες περιοχές που 

ανταποκρίνονται άλλωστε σε επιταγές του Συντάγματος, του διεθνούς και του ενωσιακού 

δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Εξασφαλίζεται ωστόσο η εύκολη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη παροχή του συνόλου των 

δεδομένων πληροφοριών, στη βάση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.  

Αντίστοιχη φιλοσοφία με τις θεσπιζόμενες διατάξεις εκφράζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Οδηγία 

2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη 

δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) που έχει 

ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 3882/2010. Ωστόσο, σε σχέση με τις 

ανωτέρω διατάξεις ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης έχει ιδιαίτερη επιπρόσθετη σημασία: Ως προς 

το περιεχόμενο, περιλαμβάνει αποκλειστικά εκείνες τις γεωχωρικές πληροφορίες που 

συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ως προς τη 

διαδικασία, προκρίνει ένα απλούστερο και αποτελεσματικότερο σχήμα λειτουργίας που 

επιτρέπει τη θέση σε λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ιδίως όμως ως προς τις συνέπειες εξασφαλίζει τη δεσμευτικότητα των πληροφοριών που 

περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία της μεταρρύθμισης, ενόψει των ανωτέρω στοχεύσεών της. 

Ειδικότερα, με τις τιθέμενες διατάξεις:  

- Δίνεται ο ορισμός του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος 

νόμου και των κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν κατ’ εφαρμογή του και προβλέπεται η 

δημόσια και δωρεάν προσβασιμότητά του, μέσω διαδικτύου. 

- Προβλέπονται η αρμοδιότητα των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας για το σύνολο των ζητημάτων 

που τίθενται σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος, όπως επίσης η δυνατότητα ανάθεσης 

της ανάπτυξης και λειτουργίας του Χάρτη σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε ιδιωτικό 

φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία για να εξασφαλίσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

στον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο. Τα αρμόδια αυτά όργανα μεριμνούν για την ηλεκτρονική 

διασύνδεση των γεωχωρικών δεδομένων στα οποία παραχωρείται πρόσβαση, καθώς και για 

την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και την παροχή δικτυακών υπηρεσιών. 

- Προβλέπονται αφενός μεν οι φορείς του δημόσιου τομέα που υποχρεούνται στην 

παραχώρηση πρόσβασης, αφετέρου δε τα γεωχωρικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται 

στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Και ως προς τα δύο ζητήματα ακολουθείται μια ενδιάμεση 

νομοτεχνική προσέγγιση που συνδυάζει την ενδεικτική απαρίθμηση περιπτώσεων με τη γενική 

ρήτρα, επιτυγχάνοντας έτσι τη χρυσή τομή μεταξύ ασφάλειας δικαίου και νομοθετικής 

πληρότητας. Αποδέκτες της υποχρέωσης πρόσβασης είναι το σύνολο των φορέων του 

δημόσιου τομέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδομένα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, ενώ 

η σχετική απαρίθμηση είναι μόνον ενδεικτική. Αντίστοιχα, τα γεωχωρικά δεδομένα, ως προς τα 

οποία θεμελιώνεται υποχρέωση πρόσβασης, μπορούν είτε να εντάσσονται στον ενδεικτικό 

κατάλογο της τιθέμενης διάταξης είτε να καταλαμβάνονται από τον γενικό ορισμό. 
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- Προβλέπεται η νομική δεσμευτικότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Ενιαίο 

Ψηφιακό Χάρτη αφενός θετικά, αφετέρου αρνητικά. Αποσαφηνίζεται έτσι ότι δεν επιτρέπεται 

η άρνηση αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας 

στη βάση γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. 

Μέχρι να γίνει αυτό, προβλέπεται διετής πιλοτική εφαρμογή του δεσμευτικού χαρακτήρα των 

στοιχείων σε τουλάχιστον 5 Δήμους 3 Περιφερειών της χώρας και στη συνέχεια η έκδοση 

απόφασης των αρμοδίων Υπουργών που θα καθορίσει την ημερομηνία κατά την οποία τα 

στοιχεία θα αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα. 

- Προβλέπονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση με υπουργική απόφαση ειδικότερων 

ζητημάτων για την εφαρμογή του παρόντος. Η σχετική εξουσιοδότηση ανατίθεται στους 

Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας. Επαναλαμβάνεται άλλωστε ότι με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη 

δεν θεσπίζεται οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις ουσιαστικές ρυθμίσεις ως προς τις 

προστατευόμενες περιοχές. Θεσπίζεται απλώς ένας μηχανισμός διασύνδεσης των σχετικών 

πληροφοριών, ώστε αυτές να είναι άμεσα και αξιόπιστα προσιτές στον πολίτη και να 

διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων ως προς την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. 

- Προστίθεται επίσης, προς άρση οποιασδήποτε ενδεχόμενης αμφισβήτησης, ότι οι διατάξεις 

του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α΄) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 

2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141 Α΄)», όπως ισχύουν 

σήμερα, δεν θίγονται από τις παρούσες διατάξεις, δεδομένων και των διαφοροποιήσεων 

μεταξύ των δύο μηχανισμών, όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Επί του άρθρου 10 

Η έλλειψη ενός Εθνικού Μητρώου Υποδομών έχει ως συνέπεια να προκαλούνται 

αμφισβητήσεις ως προς τους αρμόδιους φορείς για τη συντήρηση και τον έλεγχο των δημοσίων 

υποδομών και των δημοσίων κτιρίων (π.χ. μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης, περιφερειών και 

δήμων), ιδίως μετά από ατυχήματα (βλ. το πρόσφατο παράδειγμα της γέφυρας της Καβάλας). 

Με την τιθέμενη διάταξη προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου 

Υποδομών που λειτουργεί σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή και στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των δημοσίων υποδομών και των δημοσίων κτιρίων, με 

αναφορά στον χρόνο κατασκευής, τον αρμόδιο φορέα για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, 

τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και τον χρόνος στον οποίο 

αυτές πρέπει να διενεργούνται. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να δηλώσουν 

τις υποδομές και τα κτίρια της αρμοδιότητάς τους εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, μετά το 

πέρας της οποίας η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

ελέγχει τις ανωτέρω δηλώσεις και προβαίνει στην καταχώριση στο Μητρώο των υποδομών και 
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των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί καμία 

δήλωση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δημόσια πρόσβαση στην πληροφορία ως προς τις 

δημόσιες υποδομές και άρα ενισχύεται η λογοδοσία ως προς την ανταπόκριση των αρμοδίων 

αρχών στις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

Επί του άρθρου 11 

Σήμερα, η δυνατότητα ίδρυσης νέων βιομηχανιών στην Αττική είναι περιορισμένη, ακόμη και 

σε χώρους Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, η νομοθεσία από το 2005 

(άρθρο 17 του ν. 3325/2005) προβλέπει ότι ειδικώς στην Αττική, είτε εντός είτε εκτός 

Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων επιτρέπεται η δημιουργία νέων μεταποιητικών 

μονάδων μόνο χαμηλής όχλησης. Πρόκειται για ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αντανακλά 

τα προβλήματα προηγούμενων δεκαετιών και δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες τις εποχής, 

στην οποία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα η αποβιομηχάνιση και η ανεργία, ειδικά στην Αθήνα. 

Παράλληλα, η αποβιομηχάνιση της Αθήνας επιβάρυνε τις γειτονικές περιφέρειες της Βοιωτίας 

και της Κορινθίας, οι οποίες σήμερα χρήζουν παρέμβασης. Η "μετανάστευση" αυτή των 

βιομηχανιών είχε ως αποτέλεσμα να δαπανούνται καθημερινώς μεγάλοι πόροι και 

ανθρωποώρες στις μετακινήσεις υλικών, προϊόντων και εργαζομένων (μεταξύ Αττικής, 

Βοιωτίας & Κορινθίας), με περαιτέρω επιβάρυνση στις τιμές των τελικών προϊόντων.  

Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (άρθρο 25 του ν. 4277/2014) 

αναφέρει ως έναν από τους βασικούς στόχους για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Αττική, 

τη δημιουργία νέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων χαμηλής, αλλά και μέσης όχλησης, με 

στόχο την εγκατάσταση στην Αττική βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, που έχουν πρωτεύουσα 

σηµασία για την αναπτυξιακή διαδικασία και τον διεθνή ρόλο της χώρας, αλλά και για τις 

οποίες η µητροπολιτική χωροθέτηση αποτελεί βασική προϋπόθεση της λειτουργίας τους. Με 

αυτό το δεδομένο, με την προτεινόμενη διάταξη επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανιών των 

κατηγοριών Α2 της περιβαλλοντικής κατάταξης (δηλαδή της μέχρι σήμερα μέσης όχλησης, 

όπως αυτή τροποποιείται σε επόμενη διάταξη του παρόντος νόμου), στους Οργανωμένους 

Υποδοχείς Δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, επέρχεται μία σημαντική διευκόλυνση για την 

εγκατάσταση νέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Αττική και αξιοποίηση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων που αυτή προσφέρει. Ταυτόχρονα όμως, η διεύρυνση αυτή 

γίνεται ελεγχόμενα, μόνο για δραστηριότητες Α2 κατηγορίας και μόνο εντός ΟΥΔ, με την 

αυτονόητη τήρηση του πλαισίου της περιβαλλοντικής προστασίας και αδειοδότησης. 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

Επί του άρθρου 12 

Ο βιομηχανικός τομέας στην χώρα μας σήμερα, χαρακτηρίζεται από τα υψηλότατα ποσοστά 

των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων (ΑΒΣ), διάσπαρτη εγκατάσταση  των 
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επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απουσία σχεδίων χρήσεων γης για το μεγαλύτερο ποσοστό 

του εξωαστικού χώρου και τις από αυτό προερχόμενες συγκρούσεις μεταξύ των διαφορετικών 

χρήσεων, την απουσία μακροχρόνιας χωροταξικής πολιτικής για τη βιομηχανία και γενικότερα 

για την μεταποιητική δραστηριότητα, την υστέρηση ανάπτυξης σύγχρονων βιομηχανικών 

συγκεντρώσεων και την απουσία κινήτρων εγκατάστασης και μετεγκατάστασης των 

επιχειρήσεων σε όσα από αυτά υπάρχουν και λειτουργούν, το έλλειμμα βασικών 

υποστηρικτικών υποδομών  και δικτύων. Σήμερα η χωρική οργάνωση της βιομηχανίας δε 

διασφαλίζει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, δεν εξυπηρετεί τη βιομηχανική πολιτική 

και το νέο παραγωγικό μοντέλο, δε δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση, δεν 

ενισχύει την καινοτομική της ικανότητα και εν τέλει δε συμβάλει στην ενίσχυση της  

ανταγωνιστικότητάς της ίδιας και της οικονομίας συνολικά. 

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η Αττική η οποία διαθέτει μόλις 5 ολοκληρωμένες περιοχές 

οργανωμένων υποδοχέων με συνολική έκταση 5.708 στρεμμάτων Αυτή αντιστοιχεί στο 8,4% 

της συνολικής έκτασης των οργανωμένων υποδοχέων, τη στιγμή που στη μεγαλύτερη 

Περιφέρεια της χώρας παράγεται το 40,1% της συνολικής ΑΠΑ στον τομέα της μεταποίησης και 

δραστηριοποιείται το 34,4% των επιχειρήσεων, απασχολώντας το 39,1% των εργαζομένων. 

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Νομού Βοιωτίας και της ΒΙΠΕ Θίσβης 

(θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4458/1965 και αργότερα εντάχθηκε στον ν. 2545/1997), η οποία είναι 

ο μόνος οργανωμένος επιχειρηματικός υποδοχέας στην περιοχή, καλύπτοντας κυρίως τις 

ανάγκες ενός περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων, ενώ σχεδόν όλη η παραγωγή του 

δευτερογενούς τομέα στα όρια της Βοιωτίας πραγματοποιείται από επιχειρήσεις που 

βρίσκονται εγκατεστημένες εκτός οργανωμένων υποδοχέων. 

Παρά το γεγονός ότι τα επιχειρηματικά πάρκα παράγουν οφέλη για τις εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις, η ρυθμός ανάπτυξής τους παραμένει αργός. Σύμφωνα με τη Μελέτη επιπτώσεων 

του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, οι επιχειρήσεις που 

λειτουργούν εντός οργανωμένων επιχειρηματικών υποδομών εξασφαλίζουν χαμηλότερο 

κόστος εγκατάστασης έως και 25%, εξοικονόμηση στο κόστος οδοφωτισμού και καθαριότητας 

κοινοχρήστων χώρων έως 42%, σημαντικότατη μείωση στο φόρο ακίνητης περιουσίας, 

σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους, καθώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση άδειας 

εγκατάστασης και ανανέωσης αυτής, ενώ ενθαρρύνονται να εξάγουν και να καινοτομούν. 

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους, για την τεράστια αποεπένδυση που έχει συμβεί στη 

χώρα μας και την αδυναμία προσέλκυσης νέων επενδύσεων είναι η επί δεκαετίες απουσία 

χωροταξικού σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις, και ειδικότερα ενός οργανωμένου εθνικού 

σχεδίου ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων. 

Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται στον ν. 3982/2011 είναι η διατήρηση 

ασυμβατότητας μεταξύ των προβλέψεων του  Νόμου και του θεσμικού πλαισίου αλλά και της 

πολιτικής για τις  Χρήσεις Γης, η διατήρηση των κανονιστικών εμποδίων και του διοικητικού 

βάρους της αδειοδοτικής διαδικασίας και το έλλειμμα χρηματοδοτικών ενισχύσεων, εργαλείων  

και κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων. Κατά συνέπεια, δεν υφίστανται σήμερα επαρκή 

κίνητρα για την προσέλκυση επιχειρήσεων εντός επιχειρηματικών πάρκων. Το σύστημα 

αδειοδότησης, ακόμη κι αν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την άδεια εγκατάστασης, 

δεν τους απαλλάσσει από μια σειρά άλλων σημαντικών αδειών που απαιτούν χρόνο για να 
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ληφθούν (λ.χ. άδεια λειτουργίας). Η κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση θα πρέπει να λάβει 

μεμονωμένα τις εν λόγω άδειες και δεν υφίσταται ένας ολιστικός μηχανισμός, επί τη ευκαιρία 

και της ύπαρξης φορέα διαχείρισης που θα μπορούσε να αναλάβει συνολικά το ζήτημα της 

αδειοδότησης για λογαριασμό των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και θα προσέφερε ταχύτητα 

και συνολική λύση στους ενδιαφερόμενους να εγκατασταθούν εντός πάρκου. Πέραν αυτού, 

απουσιάζουν και άλλες δυνατότητες όπως π.χ. η δυνατότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης γης 

(αντί κτήσης κυριότητας) για τους ενδιαφερόμενους να εγκατασταθούν αλλά και η προσφυγή 

στο πιο ταχύ μηχανισμό της διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνιών με τον φορέα διαχείρισης. 

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η οργάνωση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων 

σχετίζεται ευθέως με την απασχόληση και το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αποτελεί αφενός α) 

βασικό προσδιοριστικό παράγοντα επιλογής χωροθέτησης (ένα βασικό κριτήριο επιλογής της 

τοποθεσίας ανάπτυξης πάρκων αποτελεί το πλεόνασμα σε διαθέσιμο εργατικό δυναμικό και 

τα χαρακτηριστικά αυτού ως προς συγκεκριμένες δεξιότητες) αφετέρου β) σημαντικό 

παράγοντα μείωσης της ανεργίας (τα επιχειρηματικά πάρκα αποτελούν πόλο προσέλκυσης 

νέων επενδύσεων και άρα μόνιμων θέσεων εργασίας, ενώ αυξάνουν σημαντικά την 

απασχόληση και μέσω των αναγκαίων κατασκευαστικών έργων) και τέλος γ) παράγοντα 

αναπροσαρμογής των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (ώστε να υποστηρίξουν το 

παραγωγικό μοντέλο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων).  

Με βάση τα παραπάνω, είναι σημαντικό το ζήτημα των επιχειρηματικών πάρκων να ιδωθεί ως 

μια ευκαιρία ανάπτυξης, και να διευκολυνθεί η αδειοδότηση του ίδιου του ΕΠ, των 

εγκατεστημένων σε αυτό επιχειρήσεων, και να λυθούν τα πρακτικά προβλήματα που 

ανακύπτουν εντός ΕΠ.  

Ως προς τις ειδικές ρυθμίσεις περί αδειοδότησης από τον φορέα, από αυτές αναμένονται 

ποικίλα οφέλη. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουν οι διαχειριστές των επιχειρηματικών 

πάρκων να έχουν έσοδα προσφέροντας μια μετρήσιμη και συγκεκριμένη υπηρεσία στους 

χρήστες τους, ενώ την ίδια στιγμή το κράτος θα μπορεί να παρακολουθεί και να ασκεί κυρώσεις 

σε έναν μεγαλύτερο φορέα με μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση αντί για να κυνηγά τους μικρούς 

παραβάτες, τους οποίους συχνά δεν μπορεί να προσεγγίσει. Μειώνεται επίσης η 

γραφειοκρατία και η διαφθορά. 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη πρόβλεψη, στα Επιχειρηματικά Πάρκα οι δραστηριότητες της 

μεταποίησης πρέπει να καταλαμβάνουν το 60% των διαθέσιμων γηπέδων.  

Με την παράγραφο 1 διευκρινίζεται ότι οι δραστηριότητες αγροκτηνοτροφίας μπορούν να 

εκαθίστανται και στους οργανωμένους υποδοχείς παλαιότερων καθεστώτων. Με την 

παράγραφο 2 το ελάχιστο αυτό ποσοστό μεταποιητικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στο 40% 

όταν στο υπόλοιπο 60% εγκαθίστανται και δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ. Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται ενεργειακή αυτονομία και ισορροπία στο 

ενεργειακό ισοζύγιο του Οργανωμένου Υποδοχέα, με την έννοια ότι η ενέργεια που θα 

καταναλώνουν οι μεταποιητικές και λοιπές μονάδες για την παραγωγική τους δραστηριότητα, 

θα παράγεται εξ ολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος από μονάδες παραγωγής 

εγκατεστημένες στο ίδιο το Πάρκο. Ταυτόχρονα, εξυπηρετείται η δέσμευση της κυβέρνησης για 

σταδιακή απολιγνητοποίηση και υιοθέτηση καθαρότερων μορφών παραγωγής ενέργειας.  Με 
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την παράγραφο 3 καθίσταται επιτρεπτή η δημιουργία συνθήκης ελεγχόμενης πρόσβασης 

στους Οργανωμένους Υποδοχείς προκειμένου να αποτρέπεται η βλάβη των υποδομών ή η 

αντικανονική χρήση τους από μη δικαιούμενους. Έτσι, ενισχύεται η λειτουργική αυτοτέλεια του 

Επιχειρηματικού Πάρκου, η ασφάλεια των κοινόχρηστων υποδομών και των υποδομών των 

εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Με την παράγραφο 5 απλουστεύεται η απόφαση για την 

αρχική εγκατάσταση του Πάρκου (μεταφορά αρμοδιότητας στους Γενικούς Διευθυντές) και 

προβλέπεται ότι για μεταβολές ήσσονος σημασίας, δεν απαιτείται εκ νέου η προσκόμιση των 

μελετών του αριθμ. 46. Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι κατά την πολεοδόμηση του 

Επιχειρηματικού Πάρκου οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι (παρ. 11, 12 και 13 του 

άρθρου 41) θα πρέπει να καταλαμβάνουν ελάχιστο ποσοστό 25% επί της συνολικής έκτασης 

αυτού. Παράλληλα, οι υφιστάμενες συνθήκες στη μεταποίηση και το εμπόριο καθιστούν 

αναγκαία την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών έτσι ώστε να επιδιώκεται η σύνδεση 

των Επιχειρηματικών Πάρκων με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο με ειδικό νόμο 

(3891/2010) χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολεοδομική λειτουργία και ιδιοκτησιακό 

καθεστώς. Με την προτεινόμενη τροποποίηση του προαναφερθέντος εδαφίου εναρμονίζονται 

οι προβλέψεις του ν. 3982/2011 με εκείνες του ν. 3891/2010 έτσι ώστε να μην θίγεται το 

ιδιαίτερο καθεστώς του σιδηροδρομικού δικτύου αλλά και για να μην καταλαμβάνει το 

τελευταίο εκτάσεις που μπορούν να διατεθούν για την εγκατάσταση επιχειρήσεων. Με την 

παράγραφο 7  προστίθεται και η δυνατότητα εγκατάστασης με τη σύσταση του Δικαιώματος 

Επιφάνειας, που μέχρι σήμερα προβλέπεται στον ν. 3982/2011 για τα δημόσια ακίνητα που 

διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ. Αν ρυθμιστούν εύστοχα οι οικονομοτεχνικές λεπτομέρειες της 

πρακτικής εφαρμογής της, η νομοθετική αυτή καινοτομία αναμένεται να αποτελέσει 

αναπτυξιακό εργαλείο αφού καθιστά ελκυστική την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση ή επέκταση 

ήδη υπαρχουσών βιομηχανικών μονάδων σε οργανωμένους Υποδοχείς. Οι εγκαθιστάμενες 

επιχειρήσεις αποκτούν δικαίωμα εγκατάστασης χωρίς ένταση κεφαλαίου για την απόκτηση της 

γης αλλά δυνάμενο να δοθεί ως εμπράγματη ασφάλεια για τη λήψη χρηματοδοτήσεων, ενώ 

αποκτούν την κυριότητα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Με την παράγραφο 8 παρέχεται 

ένα επιπλέον κίνητρο για την εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός πάρκου, ήτοι η απαλλαγή τους 

από την έγκριση λειτουργίας. Με την παράγραφο 9 κατανέμεται σε ορθή βάση η ευθύνη για 

τους περιβαλλοντικούς κινδύνους από «κλειστές» επιχειρήσεις. Έτσι ορίζεται ότι η εκάστοτε 

ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ οφείλει να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τις αρμόδιες αρχές έτσι ώστε οι 

τελευταίες (αρχές) να προβούν στη λήψη μέτρων και στην αποκατάσταση των τυχόν κινδύνων 

που θα προκύψουν. Έτσι, θα ενεργοποιηθούν κλειστές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, είτε με τη 

διάθεσή τους σε επενδυτές είτε με την επιτάχυνση της διαδικασίας διαχείρισης της 

αφερεγγυότητας. Με την παράγραφο 10 δίνεται η δυνατότητα στις ΕΑΝΕΠ ή στις ΕΔΕΠ να έχουν 

πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) που αφορούν στις 

εγκατεστημένες επιχειρήσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων ευθύνης τους. Με τον τρόπο αυτό 

στη βάση και των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) οι ΕΔΕΠ 

(ή ΕΑΝΕΠ) μπορούν να ελέγχουν και να οργανώνουν ουσιαστικά τη διαχείριση αποβλήτων στα 

Επιχειρηματικά Πάρκα ευθύνης τους συνδυαστικά με την ευθύνη του «παραγωγού». Με την 

παράγραφο 11 γίνεται μια νομοτεχνική βελτίωση στον ν. 3982/2011. Με την παράγραφο 12 

παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε ένα ΕΠ 

παρακείμενες εξωτερικές υποδομές (όπως δίκτυα, κόμβοι μεταφορών, βιολογικοί καθαρισμοί, 

10



 

λιμενικές ζώνες, σιδηροδρομικοί σταθμοί, κ.α.), ιδιωτικές ή δημόσιες. Τα οφέλη είναι 

σημαντικά από οικονομικής και περιβαλλοντικής πλευράς. Δημιουργούν οικονομίες κλίμακας 

για όλους τους εμπλεκόμενους. Επιπροσθέτως, η χρήση υφιστάμενων υποδομών είναι σαφώς 

ηπιότερη περιβαλλοντικά από την κατασκευή νέων, αποκλειστικά και μόνο για τις 

εγκατεστημένες σε ένα επιχειρηματικό πάρκο επιχειρήσεις. Με την παράγραφο 13 παρέχεται 

διευκρίνιση για την απόφαση παράτασης της προθεσμίας για την αίτηση της ΑΕ περί της 

έγκρισης ανάπτυξης πάρκου. Με την παράγραφο 14 γίνεται μία προσπάθεια εξορθολογισμού 

της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων για τα δημοτικά τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι 

επιχειρήσεις θα βαρύνονται μόνο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο Πάρκο 

είτε από τον Δήμο είτε από τον φορέα διαχείρισης εφόσον κάνει χρήση της σχετικής 

δυνατότητας. Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων σύμφωνα με το νόμο οριοθετούνται και αναπτύσσονται σε περιοχές εκτός 

σχεδίου πόλεως ή οικισμού. Οι ανάγκες για τη λήψη ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού μπορεί να διαφέρουν από εκείνες των οικιστικών περιοχών του ιδίου 

Ο.Τ.Α. και να προϋπολογιστούν με σχετική ακρίβεια. Επίσης, τις εν λόγω υπηρεσίες μπορεί να 

παρέχει, ως εκ της αρμοδιότητάς του ο φορέας διοίκησης και διαχείρισης του Πάρκου (ΕΔΕΠ). 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυθμίζεται επιπλέον η διαδικασία ανάληψης των 

υπηρεσιών από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ. Με την παράγραφο 15 παρέχεται η δυνατότητα στην ΕΑΝΕΠ 

ή ΕΔΕΠ να αναλαμβάνει τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στο 

νόμο περί προστασίας αυτών. Έτσι, αφενός θα αναληφθεί δράση για το πρόβλημα παρουσίας 

πολλών ζώων εντός των πάρκων που δυσχεραίνει τη λειτουγρία τους, και αφετέρου, στο 

πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης θα παραχθεί προστασία στα αδέσποτα ζώα. Με την 

παράγραφο 16 επεκτείνονται τα ήδη προβλεπόμενα κίνητρα και στις αποκτήσεις που κάνει η 

ΕΑΝΕΠ για την δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου,  βελτιώνεται το πλαίσιο της παροχής 

κινήτρων για τη δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων. Με την παράγραφο 18 

αποσαφηνίζονται κίνητρα που ισχύουν για την εγκατάσταση επιχείρησης σε παλαιότερου 

τύπου ΟΥΔ, έτσι ώστε αυτοί να παραμένουν το ίδιο ελκυστικοί σε επενδύσεις. Με την 

παράγραφο 19 παρέχεται η δυνατότητα διαμεσολάβησης σε περίπτωση διαφορών που 

προκύπτουν μεταξύ του φορέα διαχείρισης και των επιχειρήσεων, για μια πιο ταχεία επίλυση 

αυτών. Με την παράγραφο 20 γίνεται μια νομοτεχνική βελτίωση στον ν. 3982/2011 και τέλος, 

με την παράγραφο 21 προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία 

περιβαλλοντικής κατάταξης των επιχειρήσεων εντός πάρκου, δεδομένου ότι έχει ήδη ληφθεί 

μέριμνα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου του πάρκου κατά το στάδιο ίδρυσης 

και εγκατάστασής του.  

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Επί του άρθρου 13 

Σήμερα, η χώρα για κράτος - μέλος του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) η Ελλάδα 

επιδεικνύει συγκριτικά αδύναμες οικονομικές επιδόσεις ενώ σταθερά καταγράφεται ότι δεν 

Σήμερα, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, 
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παρά τις βελτιώσεις που έχει δεχθεί, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα εμβληματικά 

εμπόδια στην πραγματοποίηση κρίσιμων επενδύσεων. Σημαντικό μέρος των διατάξεων του ν. 

4442/2016 παραμένει ανενεργό ή/και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης για περισσότερο από 2 

έτη, γεγονός που επιβάλλει τη λήψη άμεσων μέτρων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη διοίκηση 

αλλά και στον ενδιαφερόμενο επενδυτή να προχωρήσουν τάχιστα και με διαφάνεια οι 

προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.  

Τα συνήθη αδειοδοτικά προβλήματα αναπαράγονται ακόμα και εντός των οργανωμένων 

υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,  παρά το γεγονός ότι 

αποτελούν περιοχές με ξεκάθαρο ρυθμιστικό καθεστώς, που έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες 

εγκρίσεις και άδειες. Μάλιστα, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του ν. 3982/2011 περιορίστηκαν 

μόνο στην απλοποίηση της ίδρυσης νέων Επιχειρηματικών Πάρκων, χωρίς να οδηγούν σε 

βελτίωση της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες εντός αυτών 

επιχειρήσεις. Αποτελεί συνεπώς άμεση ανάγκη να υπάρξουν το ταχύτερο  δυνατό βελτιωτικές 

και συντονισμένες παρεμβάσεις, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ρυθμιστικής ασφάλειας 

και τη μείωση του επενδυτικού ρίσκου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 

προορίζονται να εγκατασταθούν ή/και επεκταθούν στον ελληνικό χώρο. Επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ξεκάθαρου και ανταγωνιστικού επενδυτικού 

περιβάλλοντος, ειδικά για την προσέλκυση επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγική βάση 

της χώρας και που εντάσσονται σε διεθνείς αλυσίδες αξίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, και 

οι οποίες έως σήμερα, είτε παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις είτε ματαιώνονται και 

επιλέγουν ανταγωνιστικές αγορές για την εγκατάστασή τους.  

Η κατάσταση που επικρατεί έως και σήμερα ενώ καταρχήν φαίνεται να αποθαρρύνει μόνο την 

πραγματοποίηση μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων, στερεί τελικά και από τις μικρότερες και 

μεσαίες επιχειρήσεις τα οικοσυστήματα εκείνα που τους επιτρέπουν να αποκτήσουν 

δυναμισμό και να μεγαλώσουν με αντικείμενα εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Έτσι, οι 

αδυναμίες του πλαισίου αδειοδότησης αποτελούν έναν από τους σημαντικούς λόγους για τους 

οποίους σήμερα, στην Ελλάδα και σύμφωνα με το SmallBusiness Act FactSheet, μόνο το 14,8% 

των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα απασχολείται σε μεγάλες επιχειρήσεις, έναντι 33,6% 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι, ως δευτερογενή επίπτωση, οι πολυάριθμες ελληνικές μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις συνήθως στερούνται δυναμισμού.  Για τους ίδιους λόγους οι 

αδυναμίες του πλαισίου αδειοδότησης σχετίζονται άμεσα και με την αδύναμη συμβολή της 

μεταποίησης στο ΑΕΠ, η οποία παραμένει η 5η χαμηλότερη στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, o τομέας της μεταποίησης στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 

10,8% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) το 2017, ενώ στην ΕΕ 28 το 

αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 16,4% και με τη διαφορά να παραμένει μεγαλύτερη από 5,5 

ποσοστιαίες μονάδες διαχρονικά. 

Ο στρατηγικός στόχος για αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας 

επιβάλλει συνεπώς βελτιώσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση 

των ανωτέρω δραστηριοτήτων (ν. 4442/2016, ν.3982/2011 και ν.3325/2005).  

Για την παράλληλη εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται όμως απαραίτητη και η 

ταυτόχρονη διασφάλιση των όρων του ισότιμου ανταγωνισμού και η ποιοτική αναβάθμιση των 

προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στη χώρα μέσω της ταχείας υλοποίησης του νέου 
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πλαισίου εποπτείας αγοράς αλλά και της ενδυνάμωσης του εθνικού συστήματος πιστοποίησης 

και διαπίστευσης.  

Σήμερα, οι κομβικές για την ανάπτυξη των επενδύσεων μεταποιητικές δραστηριότητες 

διέπονται από ένα τριμερές καθεστώς και αδειοδοτούνται κατά διακριτό τρόπο για τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα, για το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας, ενώ υφίσταται και 

πλειάδα άλλων οριζοντίων εγκρίσεων. Ειδικώς το ζήτημα της έγκρισης εγκατάστασης και 

λειτουργίας εμφανίζεται παράλληλο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν είναι σαφές τι 

σκοπό  εξυπηρετεί. Συνεχίζει και προσθέτει χρόνο και διοικητικό κόστος στα δραστηριότητες 

και για τον λόγο αυτόν χρειάζεται να απλουστευθεί. Ναι μεν η έγκριση εγκατάστασης έχει 

αντικατασταθεί με τη γνωστοποίηση της εγκατάστασης, απαιτείται όμως βελτίωση στη 

διατύπωση της σχετικής διάταξης.  

Ως εκ τούτου, με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 καθίσταται πλέον σαφής η κατάργηση της 

έννοιας της έγκρισης εγκατάστασης σε περιοχές στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης 

βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε 

επιπέδου και η υπαγωγή των δραστηριοτήτων σε καθεστώς γνωστοποίησης, με συνέπεια την 

περαιτέρω απλούστευση της όλης διαδικασίας.  

Επιπροσθέτως, η έγκριση λειτουργίας έχει καταργηθεί μόνο στην περίπτωση δραστηριοτήτων 

της Β κατηγορίας (με βάση την περιβαλλοντική κατάταξη). Δεδομένου ότι η έγκριση 

λειτουργίας πρέπει να αντιστοιχίζεται με τον κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον που μπορεί να 

δημιουργήσει μια δραστηριότητα (άρθρα 5 και 7 του ν. 4442/2016), μια βιομηχανική 

δραστηριότητα πρέπει να παραμένει σε καθεστώς έγκρισης μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι 

μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον και μόνο εφόσον η ίδια έγκριση δε 

χορηγείται ήδη και παράλληλα από άλλη αρχή. Κατά την περιβαλλοντική νομοθεσία (ν. 

4014/2011), η κατηγορία Α2 υπάγεται ήδη σε άλλη έγκριση, την Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων και, επομένως, το ζήτημα του κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, υπό 

την έκφανση της προστασίας του περιβάλλοντος, έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης. 

Συνεπώς, με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου επεκτείνεται η κατάργηση της έννοιας της 

έγκρισης λειτουργίας και για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Α2 (με βάση την 

περιβαλλοντική κατάταξη), με την παράλληλη πρόβλεψη μεταβατικών ρυθμίσεων, ώστε να 

διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του νέου καθεστώτος. 

Επί της παραγράφου 3: σήμερα υφίστανται δύο παράλληλα συστήματα κατάταξης των 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες κατατάσσονται κατά την 

περιβαλλοντική νομοθεσία στην κατηγορίες Α1, Α2 και Β και παράλληλα, κατατάσσονται με 

βάση την όχληση σε υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης. Η πρώτη κατάταξη αφορά στην 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και η δεύτερη στην εγκατάσταση της δραστηριότητας βάσει των 

επιτρεπτών χρήσεων γης, οι οποίες ορίζονται με βάση την όχληση. Η δε κατάταξη της όχλησης 

εμφανίζεται πιο αυστηρή από την περιβαλλοντική κατάταξη, χωρίς να δικαιολογείται επαρκώς 

γιατί μπορεί να απαγορεύεται μια δραστηριότητα από την πλευρά της χωροταξίας ενώ την ίδια 

στιγμή, η περιβαλλοντική επιβάρυνσή της φαίνεται συμβατή.Το διπλό και μη εναρμονισμένο 

σύστημα κατάταξης προκαλεί ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους επενδυτές καθώς 

μπορεί να εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες ανά νομοθεσία με επιπλέον ζητήματα στην 

αδειοδότηση. Το πρόβλημα συνδέεται και με το επιτρεπτό της εγκατάστασης που μπορεί από 
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πλευράς όχλησης να μην επιτρέπεται αλλά από την πλευρά της περιβαλλοντικής κατάταξης να 

επιτρέπεται. Τα δύο συστήματα εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους, δηλαδή την μη επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος χώρου, αλλά παρ’ όλα αυτά παραμένουν μη εναρμονισμένα, με τη 

περιβαλλοντική κατάταξη που εδράζεται σε Ενωσιακή Νομοθεσία να εμφανίζεται πιο επιεικής 

σε σχέση με την εθνική κατάταξη της όχλησης. Τέλος, η κατάταξη της όχλησης φαίνεται 

καταρχήν να εξυπηρετεί την εγκατάσταση της δραστηριότητας, κάτι που θα μπορούσε να 

ιδωθεί στο πλαίσιο μίας μόνο κατάταξης, χωρίς να δημιουργείται ένα παράλληλο σύστημα 

κατάταξης, τη στιγμή μάλιστα που και η περιβαλλοντική κατάταξη επιτελεί ακριβώς τον ίδιο 

ρόλο και μάλιστα απορρέει από το Ενωσιακό πλαίσιο. 

Με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου επέρχεται η κατάργηση της κατηγοριοποίησης επί 

τη βάσει της όχλησης και η υιοθέτηση πλέον μόνο της Περιβαλλοντικής κατάταξης. Έτσι, θα 

απλοποιηθεί το σύστημα της αδειοδότησης και η κατάταξη θα προκύπτει από ένα μόνο 

σύστημα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και θα παταχθεί σημαντικά η 

γραφειοκρατία και η διαφθορά που προκύπτει από την ενίοτε δημιουργική κατάταξη των 

επιχειρήσεων αλλά και από την ιστορική πολυνομία με πλήθος ΥΑ, ΚΥΑ, ΒΔ, ΠΔ, Νόμων, 

Περιφερειακών και δημοτικών αποφάσεων, εγκυκλίων κ.λπ. Έτσι, με την προτεινόμενη διάταξη 

ορίζεται ότι και κάθε αναφορά σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση καταργείται και πλέον κάθε 

θα νοείται ως αναφορά σε έργα και δραστηριότητες που έχουν καταταγεί σε Α1, Α2 και Β της 

περιβαλλοντικής κατάταξης. Με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενεργειας που θα εκδοθεί έως τις 30.6.2020, με την οποία θα καταταχθούν 

εκ νέου οι δραστηριότητες με κατηγοριοποίηση όχλησης στις κατηγορίες της περιβαλλοντικής 

κατάταξης. Επιπλέον, προκειμένου να μην επέλθει αναστάτωση στις υφιστάμενες 

δραστηριότητες, ορίζεται μεταβατική περίοδος 30 ετών εντός της οποίας οι δραστηριότητες 

θεωρούνται νόμιμες και επιτρέπεται η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισμός τους εφόσον κάτι 

τέτοιο δεν θα μεταβάλει την υπαγωγή τους σε υψηλότερη περιβαλλοντική κατηγορία. 

 

ΜΕΡΟΣ Η΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 «ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

Επί του άρθρου 14 

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης των τελευταίων 

ετών, σήμερα, το νομοθετικό πλαίσιο παραμένει ασαφές ως προς τους κανόνες λειτουργίας 

των επιχειρήσεων. Δηλαδή, ενώ η έναρξη της δραστηριότητας (με γνωστοποίηση ή έγκριση) 

έχει κατά μέρος απλουστευθεί για όσους κλάδους έχουν εμπέσει στη μεταρρύθμιση του νέου 

νόμου 4442/2016, δεν συμβαίνει το ίδιο με το καθεστώς στο οποίο πλέον λειτουργεί η 

επιχείρηση. Κι αυτό καθώς δεν έχει γίνει αντίστοιχη συλλογή των βασικών όρων λειτουργίας 

και δεν έχουν παρασχεθεί άλλες μορφές «αδειοδότησης» όπως η πιστοποίηση μέσω προτύπων 

των όρων λειτουργίας τους. Έτσι, η κείμενη νομοθεσία παραμένει κατακερματισμένη και ο 

αριθμός των εμπλεκόμενων αρχών που εποπτεύουν ή εμπλέκονται στη θεσμοθέτηση κανόνων 
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είναι αόριστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αβεβαιότητας και νομικής ασάφειας 

ως προς το τι ισχύει κάθε φορά, τι επιπλέον πιστοποιητικό μπορεί να ζητηθεί, πώς θα 

ερμηνευθεί η τήρηση των κανόνων αναλόγως της αρμόδιας αρχής που ελέγχει, κι όλα τα 

παραπάνω, ανεξαρτήτως αν η έναρξη δραστηριότητας από πλευράς διαδικασίας, έχει καταστεί 

ήδη ή φιλοδοξεί να καταστεί απλή. Επιπλέον, δεν υφίσταται ένα πλαίσιο πιστοποίησης των 

επιχειρήσεων ως προς τους όρους που τηρούν κατά τη λειτουργία τους, από ιδιωτικούς φορείς 

αξιολόγησης, που θα μπορούσε αφενός να επισπεύσει τη διαδικασία ελέγχου αλλά και να 

διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον μέσω της παροχής μιας νέας δικλείδας ασφαλείας για την 

προστασία του, ενόψει και του μικρού ανθρωπίνου δυναμικού. Γενικώς, το ελληνικό 

κανονιστικό σύστημα χαρακτηρίζεται από πλήθος νόμων και κανονισμών που δεν ενισχύουν 

αλλά αποθαρρύνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και την 

ανάγκη για ένα σαφές νομικό πλαίσιο εντός του οποίου ασκούνται οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

Με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του παρόντος καθιερώνεται πλέον ένα τεκμήριο υπέρ της 

ελεύθερης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας (τηρουμένων των φορολογικών 

υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και της εγγραφής στο γενικό 

εμπορικό μητρώο κατά περίπτωση του φορέα), ώστε κανόνας να καθίσταται η πλήρης 

απελευθέρωση στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ η υπαγωγή σε καθεστώς 

γνωστοποίησης ή έγκρισης και, γενικότερα, η θέσπιση προϋποθέσεων και περιορισμών, με τη 

μορφή πρόσθετων διοικητικών διατυπώσεων και την υποχρέωση έκδοσης ατομικών 

εκτελεστών διοικητικών πράξεων αναφορικά με την αδειοδότηση μιας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, εφόσον υφίστανται κίνδυνοι συνδεόμενοι με διάφορες πτυχές του δημοσίου 

συμφέροντος,  να συνιστά εφεξής την εξαίρεση, η οποία πρέπει να δικαιολογείται από τη 

συνδρομή ιδιαίτερων λόγων δημοσίου συμφέροντος. Με την παρούσα ρύθμιση διευκολύνεται 

η ανάπτυξη οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Με τις παραγράφους 5 και 6, διευκρινίζεται η διαδικασία έκδοσης της απαιτούμενης 

δευτερογενούς νομοθεσίας τόσο για τις περιπτώσεις υπαγωγής σε καθεστώς γνωστοποίησης 

όσο και για τις περιπτώσεις υπαγωγής σε καθεστώς έγκρισης. 

Με τις παραγράφους 8, 9 και 10, προστίθενται στον ν. 4442/2016 άρθρα 8α, 8β και 8γ, με σκοπό 

να παρέχεται η δυνατότητα στη Διοίκηση να επιβάλλει την τήρηση προτύπων στη θέση των 

υφιστάμενων πολυδαίδαλων διοικητικών διαδικασιών, τόσο για την εξασφάλιση τήρησης των 

απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων όσο και για τη δυνατότητα μετάπτωσης μιας 

δραστηριότητας από το καθεστώς της έγκρισης στο καθεστώς της γνωστοποίησης. 

Ορίζεται, περαιτέρω, ότι η πιστοποίηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα 

πρότυπα για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας θα γίνεται από 

διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) δημοσίους ή ιδιωτικούς 

φορείς, με παράλληλη πρόβλεψη ρυθμίσεων σχετικά με τη λειτουργία των ως άνω φορέων, 

καθώς και τη διασφάλιση της αμεροληψίας τους.  

Επιπλέον τίθενται ειδικότερες ρυθμίσεις αναφορικά με την επιλογή προτύπων, την ανάγκη 

τακτικής επανεξέτασής τους, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων μετά την 
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έναρξη άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, παρέχοντας εξουσιοδότηση στην κανονιστικώς 

δρώσα Διοίκηση για την περαιτέρω εξειδίκευση της ρύθμισης.  

Ειδικά με τη διάταξη της παραγράφου 9, που αναφέρεται στις Γενικές Αρχές Πιστοποίησης, 

παρέχεται στα πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα για την οποία 

απαιτείται πιστοποίηση η δυνατότητα επιλογής οργανισμού αξιολόγησης συμμόρφωσης από 

το Μητρώο Οργανισμών Αξιολόγησης Συμμόρφωσης και τίθενται ειδικές ρυθμίσεις για το 

ζήτημα των οικονομικών όρων της μεταξύ τους συμφωνίας. 

Έπειτα, το άρθρο 12 του ν. 4442/2016 τροποποιείται, ώστε να παρέχεται στις αρμόδιες αρχές 

η δυνατότητα να αναθέτουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, μελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση συγκεκριμένων 

αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας, ενώ το άρθρο 13 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται, ώστε η 

διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων να μπορεί να ανατεθεί από την αρμόδια Αρχή σε 

πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς. Και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις παρέχεται 

εξουσιοδότηση στη Διοίκηση να ρυθμίσει τις σχετικές λεπτομέρειες. 

Με την παράγραφο 14 του άρθρου 14, διευκρινίζεται το καθεστώς απλοποίησης των 

διαδικασιών αδειοδότησης μετά το πέρας της προβλεπόμενης προθεσμίας της 31.12.2020, 

ώστε να είναι σαφές ότι όποιες δραστηριότητες δεν έχουν εξεταστεί και δεν ασκούνται 

ελεύθερα, περιέρχονται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Η ρύθμιση έρχεται να καλύψει το 

ερμηνευτικό κενό της υφιστάμενης που αρκούνταν σε γενικόλογες καταργήσεις κάθε άδειας, 

έγκρισης, πιστοποιητικού, χωρίς να μπορεί να τύχει ουσιαστικής διοικητικής εφαρμογής. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Θ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Επί του άρθρου 15 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εισάγεται εξαίρεση στον κανόνα που καθιέρωσε το άρθρο 

109 του ν. 4622/2019 για το επιτελικό κράτος (υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων από 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων) και ανατίθεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας η αρμοδιότητα υπογραφής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για 

τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1, όταν η ΑΕΠΟ έχει συνταχθεί κατόπιν 

γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ). Η ανάθεση 

αρμοδιότητας στον Υπουργό γίνεται λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχουν οι 

αδειοδοτήσεις, για τις οποίες έχει γνωμοδοτήσει το συγκεκριμένο συλλογικό όργανο. Στην 

παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι οι ΑΕΠΟ για έργα κατηγορίας Α2 υπογράφονται 

από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντί 

για τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά στην παράγραφο 3 επαναφέρεται, 

κατ’ αντιστοιχία με την παράγραφο 1, η αρμοδιότητα του Συντονιστή για τις ΑΕΠΟ έργων και 

δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2, όταν αυτές εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ).  
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Η παρ. 4 του άρθρου 15 καθορίζει μια πιο απλοποιημένη διαδικασία για να διαπιστωθεί εάν οι 

μεταβολές που γίνονται σε ένα περιβαλλοντικώς αδειοδοτημένο έργο ή δραστηριότητα 

εμπίπτουν στους ήδη ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους ή εάν απαιτείται τροποποίηση της 

ΑΕΠΟ. Αντί για πλήρη φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που απαιτείται 

από την ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλεται τεχνική περιγραφή των μεταβολών και η 

αδειοδοτούσα αρχή οφείλει, εντός ενός μηνός, να κρίνει εάν απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ 

ή όχι. Σε περίπτωση που η προθεσμία του ενός μήνα παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι δεν 

απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ. 

Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 15 προσαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 

4014/2011, προκειμένου οι υπηρεσίες των πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ να μπορούν να 

παρέχονται και μέσω νομικών προσώπων. 

Τέλος, με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 15 επέρχονται βελτιώσεις στην λειτουργία του 

Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). Με την παράγραφο 7 προβλέπεται ότι 

διαφορετικές εγκαταστάσεις της ίδιας επιχείρησης, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικές 

περιοχές και έχουν χωριστή περιβαλλοντική αδειοδότηση, έχουν αντίστοιχα και χωριστή 

πρόσβαση στο ΗΠΜ για τα στοιχεία που τις αφορούν, ενώ η κεντρική επιχείρηση διατηρεί τη 

συνολική πρόσβαση για όλα τα στοιχεία της επιχείρησης. Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι οι 

μελετητές έχουν πρόσβαση στο ΗΠΜ μόνο μετά από άδεια του φορέα του έργου. 

 

Επί του άρθρου 16 

Η ΔΕΗ ΑΕ διαχρονικά από την ίδρυσή της και στο πλαίσιο της κοινωνικής και περιφερειακής 

πολιτικής του Κράτους, παρέχει στην Επικράτεια υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο των 

Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) ακόμα και πριν την πρόβλεψη της σχετικής υποχρέωσης με 

τον ν. 2773/1999 (Α΄ 286), τον ν. 3426/2005 (Α΄ 309) και τον ν. 4001/2011 (Α΄ 179). Η επιλογή 

αυτή της χώρας διατηρήθηκε και σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

για παράδειγμα με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ) με τιμολογήσεις ίδιες με αυτές του Διασυνδεδεμένου 

Συστήματος, παρά το αυξημένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση 

αυτή, ή με την εφαρμογή προνομιακών τιμολογίων στις πολύτεκνες οικογένειες.  

Με το άρθρο 36 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) και σε συνέχεια της απόφασης ΣτΕ 469/2012, 

προβλέφθηκε νέο σύστημα χρεώσεων ΥΚΩ, με απευθείας επιβολή της χρέωσης στον τελικό 

καταναλωτή (αντί της έμμεσης μέχρι τότε χρέωσης, μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής 

ενέργειας) και καταβολή στους προμηθευτές της αντιστάθμισης από τον Ειδικό Λογαριασμό 

ΥΚΩ που τηρείται για τον σκοπό αυτόν.    

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί πλήρως στη ΔΕΗ ΑΕ το οφειλόμενο αντάλλαγμα για 

παροχή υπηρεσιών ΥΚΩ κατά τα έτη 2007-2011, ήτοι κατά χρόνο που ίσχυε το προϊσχύον του 

ν. 4067/2012 σύστημα χρεώσεων ΥΚΩ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται άμεση λύση στην 

εκκρεμότητα, στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ για εποπτεία της αγοράς, και 

ενισχύεται η ρευστότητα της ΔΕΗ ΑΕ με την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών.  
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Για την έκδοση της απόφασης, η οποία πρέπει να χωρήσει το ταχύτερο δυνατό λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος, η ΡΑΕ προβλέπεται να βασιστεί σε στοιχεία που ήδη 

διαθέτει ιδίως από τον αρμόδιο διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής 

Ωφέλειας (ΥΚΩ) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι ο 

αρμόδιος διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ οφείλει να αποδώσει το αντάλλαγμα 

αυτό στη ΔΕΗ Α.Ε. χωρίς καθυστέρηση και χωρίς άλλη διαδικασία. 

Τέλος, στο πλαίσιο της δυνατότητας κάλυψης του κόστους παροχής ΥΚΩ από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό που ήδη προβλέπεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 

και για λόγους νομικής ασφάλειας, προτείνεται ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η 

κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του κατά τα ανωτέρω οφειλόμενου προς τη ΔΕΗ 

ανταλλάγματος των ετών 2007-2011 λειτουργεί προσθετικά στις ήδη προβλεπόμενες πιστώσεις 

του Ειδικού Λογαριασμού για κάλυψη του κόστους παροχής ΥΚΩ για τα έτη 2019 και 2020.  

 

Επί του άρθρου 17 

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η περίπτωση (α) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4423/2016, η οποία προβλέπει ότι δεν μπορεί να είναι 

μέλος Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας όποιος είναι έμπορος ξυλείας ο ίδιος ή ο/η σύζυγός 

αυτού ή συγγενής του πρώτου βαθμού. Με την προτεινόμενη τροποποίηση απαλείφεται το 

κώλυμα των συγγενών πρώτου βαθμού, δεδομένου ότι έχουν ξεχωριστή επαγγελματική και 

οικονομική δραστηριότητα και δεν πρέπει να αποκλείονται είτε οι γονείς είτε τα τέκνα, 

ανάλογα με το ποιος έχει την ιδιότητα του εμπόρου ξυλείας, από την δυνατότητα συμμετοχής 

τους σε δασικό συνεταιρισμό.  

Με την παράγραφο 2, σε συνέχεια της παράτασης της προθεσμίας του άρθρου 47 του ν. 

4423/2016, έως τις 31.03.2020, η οποία προβλέφθηκε με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 30.9.2019 (A΄ 145), δίδεται αντίστοιχη δυνατότητα 

παράτασης των προβλεπόμενων προθεσμιών που τίθενται από το Π.Δ. 126/1986 σχετικά με 

την διαδικασία της παραχώρησης εκμετάλλευσης. 

 

 

Επί του άρθρου 18 

Εντός  του οικονομικού έτους 2018, δεν κατέστη δυνατή η δέσμευση πίστωσης και η ανάληψη 

υποχρέωσης από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥπουργείουΠεριβάλλοντος 

και Ενέργειας, που απαιτούνταν προκειμένου να εκδοθούν τα χρηματικάεντάλματαγια την 

απόδοση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το Πράσινο Ταμείο, εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ 

αυτών μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες»(Α΄145) και των άρθρων 66 και 68 του ν.4270/2014 (Α΄143) όπως ισχύει, για να είναι  

δυνατή η πραγματοποίηση των ως άνω αποδόσεων με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων σε 
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βάρος των πιστώσεων  του τρέχοντος οικονομικού έτους, πρέπει ναείχαν διενεργηθεί οι 

σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων  εντός του 2018, καθώς και οι αντίστοιχες ανατροπές τους. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την απόδοση των εσόδων στους δικαιούχους 

φορείς, προτείνεται η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την απόδοση των 

προαναφερόμενων εσόδων να πραγματοποιηθεί σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  οικονομικού έτους 2019, κατά 

παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, τηρουμένων των λοιπών 

προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δημοσίων δαπανών. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι΄ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

Επί του άρθρου 19 

Με το άρθρο 19, επέρχονται οι απαιτούμενες μεταβολές στον ν.4512/2018 για την 

αναμόρφωση του συστήματος εποπτείας και ελέγχων των οικονομικών δραστηριοτήτων και 

των προϊόντων.  

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 1 επεκτείνεται η ιδιότητα του ελεγκτή και σε περιπτώσεις 

νομικών προσώπων, στα οποία μπορεί να ανατίθεται η παραχώρηση της αρμοδιότητας 

άσκησης ελέγχων.  

Με τις παρ. 2, 4, 5 και 6 θεσμοθετείται το εργαλείο των Οριζόντιων Οδηγών με τους οποίους 

θα καθορίζονται οι βασικές κατευθύνσεις ως προς τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη των 

εργαλείων εποπτείας, ώστε να επιτυγχάνεται κοινή εφαρμογή τους από όλες τις εποπτεύουσες 

αρχές. Με την παράγραφο 3 ενισχύεται η αρχή του ελέγχου μιας δραστηριότητας από μία μόνο 

αρχή, προβλέποντας τα πρωτόκολλα συνεργασίας  μεταξύ των κεντρικών και άλλων αρχών που 

αναλαμβάνουν καθήκοντα εποπτείας. 

Με την παράγραφο 7 συμπληρώνεται η Ομάδα Εργασίας ως προς τα μέλη της και διατυπώνεται 

ρητά η υποχρέωση της ως συντονιστικό όργανο να καλεί εκ μέρους των αρχών του Δημοσίου 

σε διαβούλευση, τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους. 

Με την παράγραφο 8 συμπληρώνεται η διάταξη προκειμένου να είναι σαφές ότι η κατάρτιση 

του ετήσιου ή πολυετούς προγράμματος ελέγχων βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου. Με 

την παράγραφο 9 ρυθμίζεται το ζήτημα της ηλεκτρονικής καταχώρισης των καταγγελιών ως 

δυνατότητα εκ μέρους του καταγγέλλοντα, ενώ με την παράγραφο 10 επεκτείνεται το 

αντικείμενο της ρύθμισης της κανονιστικής πράξης, ώστε να περιλαμβάνει και τα θέματα της 

προτυποποιημένης μορφής της ηλεκτρονικής καταχώρησης της καταγγελίας. 

Με την παράγραφο 11 προβλέπεται η σύσταση Μητρώου Ελεγκτών σε κάθε εποπτεύουσα 

αρχή, στο οποίο συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία παραχωρούνται ελεγκτικές 
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αρμοδιότητες από την εποπτεύουσα αρχή για την υποβοήθηση του έργου τους. Με 

κανονιστική πράξη θα καθοριστεί ο τρόπος παραχώρησης, η διαπίστευση των  προσώπων που 

αναλαμβάνουν τις σχετικές αρμοδιότητες, ο τρόπος άσκησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα. 

Με την παράγραφο 12 επαναπροσδιορίζονται οι προθεσμίες υλοποίησης της αναμόρφωσης 

του πλαισίου για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και των προϊόντων, 

καθώς η μεταρρύθμιση ολοκληρώνεται σε διαδοχικές φάσεις δυνάμει των εξεταζόμενων 

πεδίων εποπτείας. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 

ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι ο καθορισμός και η καταγραφή των απαιτούμενων 

διαδικασιών για την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά. 

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται: 

•            Ο πλήρης έλεγχος και η καταγραφή των κεραιών. 

•            Η ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής – αδειοδότησης - αξιολόγησης  - ελέγχου. 

•            Η ανάρτηση και δημοσιοποίηση των στοιχείων αδειοδότησης. 

•            Η πλήρης και ολοκληρωμένη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου.  

•            Η δημιουργία σαφούς νομικού πλαισίου για όλους, ελεγκτές και ελεγχόμενους, προς 

όφελος των πολιτών. 

•            Η κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου.  

•            Η σταδιακή ελαχιστοποίηση και τελικά εξάλειψη των περιπτώσεων κατασκευών 

κεραιών, που δεν συμμορφώνονται με ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης με 

αποτέλεσμα να πλήττεται  το περιβάλλον και να παρακωλύεται ο  υγιής ανταγωνισμός στην 

οικονομία..  

Ειδικότερα, προβλέπεται η αδειοδότηση και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σε δύο 

διακριτά μεταξύ τους στάδια, όπου το ένα αποτελεί προϋπόθεση του επόμενου, με σκοπό την 
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απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης και εγκατάστασης κατασκευών 

κεραιών. 

Κάθε κεραία θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σύμφωνα με τις προτεινόμενες 

διατάξεις όρους και προϋποθέσεις. 

Oι εμπλεκόμενες, κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης, αρχές διαφυλάττουν την τήρηση των 

όρων ασφαλείας από τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές μεταξύ των κεραιών, αλλά και την 

ασφάλεια των κατασκευών των κεραιών τόσο ως προς τα γειτνιάζοντα κτίσματα, όσο και 

σχετικά με την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.  

κεραίας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, που περιγράφεται 

στον ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Τέλος, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας, ο ελεγκτής 

δόμησης εκδίδει πόρισμα με το οποίο βεβαιώνει ότι η κατασκευή της κεραίας υλοποιήθηκε 

σύμφωνα με τα στοιχεία της εκδοθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών  κεραίας.  

ΕΕΤΤ υποβάλλεται μέσω του ΣΗΛΥΑ, ενώ και η αίτηση για την έγκριση εγκατάστασης δομικών 

κατασκευών κεραίας υποβάλλεται μέσω του e-Άδειες. Παράλληλα, η έγκριση δομικών 

κατασκευών κεραίας και οι τυχόν αναθεωρήσεις αυτής αναρτώνται στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας πραγματοποιείται έλεγχος αυτών 

από τον ελεγκτή δόμησης, για την διαπίστωση της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης 

δομικών κατασκευών κεραίας  και στη συνέχεια συντάσσεται πόρισμα ελέγχου που 

υποβάλλεται στο προβλεπόμενο από το παρόν σχέδιο νόμου πληροφοριακό σύστημα.    

Τα συστήματα ΣΗΛΥΑ και  e-Άδειες διασυνδέονται. Επίσης προβλέπεται η διασύνδεση με το 

ΣΗΛΥΑ και όλων των λοιπών υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης των 

κατασκευών κεραιών.  

Η προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε διοικούμενο  να έχει 

πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες μέσω του ως άνω  πληροφοριακού συστήματος, και έτσι 

διασφαλίζεται  η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και ο πλήρης και διαρκής έλεγχος, καθώς επίσης 

επιτυγχάνεται και η  συνολική καταγραφή των σχετικών δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου, δίνεται η δυνατότητα σε 

ορισμένες περιπτώσεις τροποποίηση κατασκευών  κεραίας να πραγματοποιείται μόνο με την 

υποβολή σχετικής δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ, η οποία δημοσιοποιείται. Δηλαδή δεν απαιτείται 

τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας ή έκδοση νέας άδειας κατασκευής 

κεραίας. 

Η διαφύλαξη και η προστασία του περιβάλλοντος συνιστούν πρωταρχική μέριμνα του 

παρόντος νόμου και γι’αυτό προβλέπεται, σε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της άδειας 

κατασκευής κεραίας, η υποχρέωση απομάκρυνσης δομικών κατασκευών και των συνοδών 
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έργων των κεραιών εντός οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, σε περίπτωση δε μη τήρησης 

της σχετικής υποχρέωσης προβλέπονται κυρώσεις.  

Ο νόμος περιλαμβάνει και ειδικές προβλέψεις  για την αδειοδότηση και έγκριση 

εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών σε ειδικές περιοχές, αλλά και σε δασικού χαρακτήρα 

εκτάσεις, μεριμνώντας και για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας από τη 

δασική νομοθεσία (ν. 998/1979, Α΄289) και τους ν.1650/1986 (Α΄160) και ν.3937/2011 (Α΄60), 

καθώς και σε οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών («Πάρκα Κεραιών»). 

Επίσης, στις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου προβλέπεται η δυνατότητα καταγραφής 

και ένταξης των υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο νέο πλαίσιο, γεγονός που 

συνεπάγεται την δυνατότητα νομιμοποίησης αυτών, άλλως την απομάκρυνσή τους. Μέσω της 

καταγραφής των υφιστάμενων κατασκευών κεραιών επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση και η 

ποσοτικοποίηση αυτών, γεγονός που δύναται να αξιοποιηθεί  στον κατάλληλο σχεδιασμό, με 

στόχο  την προστασία του περιβάλλοντος, την τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής και 

πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και την επίτευξη ασφάλειας δικαίου. Με τις ρυθμίσεις αυτές 

εξυπηρετείται το  δημόσιο συμφέρον  που συναρτάται με την αναγκαιότητα για την άμεση 

καταγραφή και αντιμετώπιση του φαινομένου  των αυθαίρετων κατασκευών κεραιών και τη 

διαφύλαξη της ασφάλειας δικαίου για πλείστες  διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και 

δικαιοπραξίες που έχουν ήδη  καταρτιστεί στο παρελθόν. 

Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις 

προβλέπονται έλεγχοι σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, την τήρηση της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των ειδικότερων όρων Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ) και των Προτύπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), της τήρησης της 

Πολεοδομικής νομοθεσίας, της σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τη νόμιμη χρήση του 

φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και την πρόληψη της ενδεχόμενης πρόκλησης παρεμβολών σε 

νόμιμους χρήστες. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος νομικού πλαισίου  προβλέπονται  αυστηρές 

κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές σκοπό έχουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, το δε ύψος, εύρος 

και τα κριτήρια επιβολής τους συναρτώνται με την κατά περίπτωση παράβαση, την ενδεχόμενη 

σώρευση με άλλες διοικητικές κυρώσεις και στοχεύουν στη θωράκιση του νέου νομικού 

πλαισίου με την ελαχιστοποίηση των παραβάσεων.  

 

Επί του άρθρου 20 

Στο παρόν άρθρο 20 περιέχονται οι ορισμοί του παρόντος νόμου, αποσκοπώντας στην 

διευκόλυνση ανάγνωσης, κατανόησης και εφαρμογής του.   
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Επί του άρθρου 21 

Στο παρόν άρθρο περιγράφεται η διαδικασία και τα στάδια της αδειοδότησης κατασκευών 

κεραιών στην ξηρά, η οποία ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Στόχος είναι αφενός  η απλοποίηση, 

ο εξορθολογισμός και η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών,  μέσω της πρόβλεψης  

σύντομων προθεσμιών για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών από τα εμπλεκόμενα 

μέρη και αφετέρου  η διασφάλιση της  μέγιστης δυνατής διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης 

στοιχείων  στο  πληροφοριακό σύστημα που είναι προσβάσιμο από όλους τους πολίτες. 

Το παρόν άρθρο προβλέπεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση διοικητικής πράξης 

έγκρισης κατασκευών κεραίας αποτελεί η προηγούμενη έκδοση της άδειας κατασκευής 

κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), και έπειτα η 

έγκριση  δομικών κατασκευών κεραίας. Στη συνέχεια απαιτείται η σύνταξη θετικού πορίσματος 

ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης.  

Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η υποχρέωση αυτοτελούς σύνδεσης με 

το δίκτυο ηλεκτροδότησης για κάθε κατασκευής κεραίας, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου. Όμοια υποχρέωση προβλέπεται και για υφιστάμενες 

αδειοδοτημένες κατασκευές κεραιών, οι κάτοχοι των οποίων, εντός έξι (6) μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, οφείλουν να προβούν σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση αυτοτελούς σύνδεσης ηλεκτροδότησης.  

Στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η υποχρέωση του κατόχου  κατασκευής 

κεραίας να διατηρεί αναρτημένη σε εμφανές σημείο πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία 

θα αναγράφονται η επωνυμία του, καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής 

κεραίας, που καθιστά εφικτή την αναζήτησή της στο δημοσίως προσβάσιμο πληροφοριακό 

σύστημα, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ. Αντίστοιχη υποχρέωση προβλέπεται 

και για υφιστάμενες αδειοδοτημένες κατασκευές κεραιών, οι κάτοχοι των οποίων οφείλουν να 

συμμορφωθούν με την εν λόγω υποχρέωση εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του 

παρόντος. Παράβαση της ως άνω υποχρέωσης από τους κατόχους κατασκευών κεραιών 

επιφέρει την επιβολή διοικητικού προστίμου. Με την εν λόγω ρύθμιση επιδιώκεται η  

διαφάνεια,  ο  πλήρης και διαρκής έλεγχος και η καταγραφή του συνόλου των υφιστάμενων 

κεραιών.  

Στο ίδιο πλαίσιο διασφάλισης της διαφάνειας εγγράφεται και η ρύθμιση της παραγράφου  4, 

με την οποία θεσπίζεται υποχρέωση της ΕΕΤΤ να δημοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών 

κεραιών για τις οποίες  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης με χρήση γεωγραφικού 

πληροφοριακού συστήματος (GIS), καθώς και το περιεχόμενο του φακέλου της άδειας 

κατασκευής κεραίας. 

Στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο της εξασφάλισης της δυνατότητας 

πλήρους και διαρκούς ελέγχου προβλέπεται ότι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 
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(ΣΗΛΥΑ) τηρείται φάκελος, προσβάσιμος από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, με το σύνολο των 

δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας αδειοδότησης κεραιών. 

Με την παράγραφο 6 θεσπίζεται η ευθύνη του κατόχου κατασκευών κεραιών για την ακρίβεια 

και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, σε 

συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και τους υπογράφοντες τις σχετικές 

μελέτες και αιτήσεις. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ακρίβειας, της 

αλήθειας και της πληρότητας των υποβαλλομένων στοιχείων, καθώς προβλέπει την ευθύνη του 

εκάστοτε δηλούντος.  

Τέλος, στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου και με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας και 

ασφάλειας του κοινού, προβλέπεται η σύσταση, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, εννεαμελούς Ειδικής Επιτροπής, αρμόδιας για την εξέταση της ανάγκης 

αναπροσαρμογής της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας αναφορικά με τα όρια έκθεσης του 

κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.  

  

Επί του άρθρου 22 

Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προβλέπονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, τα οποία 

υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο κάτοχο κατασκευής κεραίας στο ΣΗΛΥΑ.  

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η ΕΕΤΤ εισπράττει όλα τα διοικητικά που προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία για την εξέταση των αιτήσεων και μελετών της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου. Επίσης, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον  Υπουργό Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης  και τον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό για την έκδοση απόφασης, με 

την οποία καθορίζονται τα ειδικότερα, τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα σχετικά με τη 

διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των εν λόγω διοικητικών τελών. Στην ίδια παράγραφο 

περιλαμβάνεται και μεταβατική ρύθμιση για το καθεστώς μέχρι την έκδοση της ανωτέρω 

απόφασης. 

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται υποχρέωση των αρμοδίων υπηρεσιών να ελέγχουν, εντός 

προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων και μελετών της 

παραγράφου 1, τα δικαιολογητικά και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ για την έκδοση των 

διοικητικών πράξεων εγκρίσεων ή τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων στις αιτήσεις/ μελέτες, οι 

οποίες δύνανται να θεραπευτούν ή για την αιτιολογημένη απόρριψη αυτών.  

Ειδικά για τις γνωμοδοτήσεις και τις εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη 

περιβαλλοντική νομοθεσία στο πλαίσιο έκδοσης ΑΕΠΟ ή υπαγωγής σε ΠΠΔ, στην παράγραφο 

4 προβλέπεται η υποχρέωση των αρμοδίων υπηρεσιών να τηρούν τις προβλεπόμενες ειδικές 

προθεσμίες.  
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Στην παράγραφο 5 θεσπίζεται υποχρέωση της ΕΕΤΤ για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης 

κατασκευής κεραίας εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση όλων των απαιτούμενων 

επιμέρους εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι η άδεια κατασκευής κεραίας ανακαλείται από την ΕΕΤΤ, σε 

περίπτωση έκδοσης απόφασης περί ανάκλησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε των εγκρίσεων οι 

οποίες απαιτούνται ως προϋπόθεση για την έκδοση αυτής.  

Με την παράγραφο 7 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στην ΕΕΤΤ για την έκδοση 

απόφασης, με την οποία καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης που 

υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση 

υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο και την 

διαδικασία έκδοσης της σχετικής άδειας.  

 Με την παράγραφο 8 προβλέπεται ότι η διαδικασία έκδοσης της άδειας κατασκευής κεραίας 

δεν εξαρτάται ούτε διακόπτεται από τυχόν εκκρεμείς διοικητικές διαδικασίες και κυρώσεις για 

τον σταθμό βάσης. 

 

Επί του άρθρου 23 

Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι για την εγκατάσταση των δομικών 

κατασκευών κεραίας, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών 

κεραίας.  

Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η αίτηση για την έκδοση έγκρισης  δομικών κατασκευών κεραίας 

υποβάλλεται μέσω του e-Άδειες, που προβλέπεται από τον ν. 4495/2017 (Α΄167), αφού 

προηγηθεί η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και οι εγκρίσεις και 

γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών που τυχόν απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία 

της κατασκευής κεραίας. Επίσης, προβλέπεται ότι  η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη 

εξουσιοδοτημένου (από τον κάτοχο ή κύριο της κατασκευής κεραίας) μηχανικού  και ότι η 

έγκριση εκδίδεται αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

με σκοπό την επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας. 

Στην παράγραφο 3 ορίζονται τα στοιχεία που ο υποβάλλων την αίτηση μηχανικός υποχρεούται 

να βεβαιώσει με την κατάθεση της αίτησης.  

Στην παράγραφο 4 ορίζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που ο μηχανικός 

εισάγει μέσω του e-Άδειες κατά τη διαδικασία παροχής έγκρισης εγκατάστασης δομικών 

κατασκευών κεραίας.  

Στην παράγραφο 5 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης  και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση , με την  οποία μπορούν να 
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τροποποιούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 δικαιολογητικά, ώστε να 

προσαρμόζονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προβλέψεις της νομοθεσίας, όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

Στην παράγραφο 6 προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις δομικών κατασκευών κεραιών εμπίπτουν στο 

δειγματοληπτικό έλεγχο νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων του άρθρου 

38 του ν. 4495/2017, καθώς και στον υποχρεωτικό έλεγχο των ίδιων διατάξεων σε περίπτωση 

καταγγελίας για τη νομιμότητα της εκδοθείσας άδειας. 

Στην παράγραφο 7 προβλέπεται ότι οι εργασίες για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών 

κεραιών πρέπει να ολοκληρώνονται εντός δύο (2) ετών, από την ημερομηνία έκδοσης της 

έγκρισης ή της αναθεώρησης αυτής. Ορίζεται, επίσης, ότι η έγκριση εγκατάστασης δομικών 

κατασκευών κεραίας δύναται να αναθεωρείται για τροποποιήσεις των μελετών και λοιπών 

στοιχείων.  

Στην παράγραφο 8 προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο 

e-Άδειες τόσο της έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, όσο και των τυχόν 

αναθεωρήσεων αυτής με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας.  

Στην παράγραφο 9 ρυθμίζεται το ειδικότερο ζήτημα της εγκατάστασης κατασκευής κεραίας 

εντός δασικών εκτάσεων και ορίζεται ότι, εφόσον, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η έγκριση 

εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας αποτελεί προαπαιτούμενο της έκδοσης έγκρισης 

επέμβασης, η έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας δύναται να εκδοθεί πριν 

την έγκριση επέμβασης ή την σχετική άδεια από την αρμόδια δασική υπηρεσία, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 998/1979.  

Στην παράγραφο 10 προβλέπεται ότι για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών 

συστημάτων ισχύος μέχρι είκοσι (20) KW και των υποστηρικτικών αυτών έργων (οικίσκων 

κ.λπ.), τα οποία αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατασκευής κεραίας, δεν 

απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών ως προς τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα. Περαιτέρω, παρέχεται νομοθετική  εξουσιοδότηση στους Υπουργούς  Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση απόφασης, με την οποία 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία 

των εν λόγω συστημάτων. 

 

Επί του άρθρου 24 

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν στον έλεγχο της ορθής υλοποίησης 

της έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση 

της αρχής της νομιμότητας και η ασφάλεια δικαίου. 
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 Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι, μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραιών 

πραγματοποιείται αυτοψία που διενεργείται από ελεγκτή δόμησης, ο οποίος συντάσσει 

πόρισμα ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 44 έως 46 του ν.           

4495/2017, το οποίο υποβάλλεται στο e-Άδειες. Ρυθμίζεται επίσης το ποσό της αποζημίωσης 

του Ελεγκτή Δόμησης και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας για την αναπροσαρμογή του εν λόγω ποσού με απόφασή του.   

Στις παραγράφους 2 έως και 6 ορίζονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και οι λεπτομέρειες 

για τη διενέργεια της αυτοψίας από τον Ελεγκτή Δόμησης και οι ενέργειες που λαμβάνουν 

χώρα μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας ανάλογα με το αν διαπιστωθούν ή όχι παραβάσεις 

κατά την διενέργεια αυτής. Περαιτέρω, ορίζεται ποιες αποκλίσεις και ποιες αλλαγές δεν 

συνιστούν αυθαίρετες κατασκευές και δεν καταγράφονται ως πολεοδομικές παραβάσεις. 

Προβλέπεται επίσης ότι το ΣΗΛΥΑ ενημερώνεται με ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων κατά 

την αυτοψία, συντάσσεται πόρισμα ελέγχου εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών και 

ενημερώνεται σχετικά το ΣΗΛΥΑ. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας 

έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης προς τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης δομικών 

κατασκευών κεραίας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωση του e-Άδειες, 

χωρίς κυρώσεις, κατόπιν υποβολής αιτήματος ελέγχου συμμόρφωσης. Διαφορετικά, η 

κατασκευή κεραίας απομακρύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος 

νόμου. 

Στην παράγραφο 7 προβλέπεται ότι κατά των πορισμάτων ελέγχου των ελεγκτών δόμησης είναι 

δυνατή η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 

3 του άρθρου 46 του ν. 4495/2017, και ότι στην περίπτωση αυτή αναστέλλονται οι κυρώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης και της κατεδάφισης.  

Στην παράγραφο 8 ορίζεται η ακολουθούμενη διαδικασία στις περιπτώσεις καταγγελίας, όσον 

αφορά στη νομιμότητα εγκατασταθεισών δομικών κατασκευών κεραίας, η διαδικασία που 

ακολουθείται σε  περίπτωση διαπίστωσης ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας 

κατασκευάσθηκαν κατά παράβαση της χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης δομικών 

κατασκευών κεραίας, καθώς και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις.   

 

Επί του άρθρου 25 

Στο παρόν άρθρο προβλέπονται οι περιπτώσεις, στις οποίες επιβάλλεται η απομάκρυνση 

κατασκευών κεραιών, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες. Η ρύθμιση αυτή αδιαμφισβήτητα 

διασφαλίζει τη διατήρηση των κατασκευών κεραιών, μόνον εφόσον είναι συμβατές με τις 

προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, με σκοπό την τήρηση της αρχής της νομιμότητας, την 

επίτευξη ασφάλειας δικαίου και της προστασίας του περιβάλλοντος.  
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε 

περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης με δικαστική απόφαση της άδειας κατασκευής κεραίας της 

ΕΕΤΤ ή/και της έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, ενημερώνεται άμεσα το ΣΗΛΥΑ από την 

κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, ο δε κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποχρεούται να προβεί 

σε απομάκρυνση αυτής εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ. 

Παράλληλα ενημερώνεται και το e-Άδειες για την επιβολή των κυρώσεων από την αρμόδια 

αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα περί αυθαιρέτων πολεοδομική νομοθεσία. Σε περίπτωση που 

ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας δεν προβεί, κατά τα ανωτέρω, στην απομάκρυνσή της εντός 

της ως άνω τρίμηνης προθεσμίας, η απομάκρυνση της κατασκευής πραγματοποιείται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2, αντίστοιχη υποχρέωση για την απομάκρυνση της κατασκευής 

κεραίας εντός τρίμηνης προθεσμίας προβλέπεται και για την περίπτωση που ο ίδιος ο κάτοχος 

της κατασκευής κεραίας υποβάλει αίτημα για ανάκληση της άδειας κατασκευής αυτής.  

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ 

ημερησίως στους κατόχους των εν λόγω κατασκευών κεραιών, σε περίπτωση που παρέλθουν 

άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες για την απομάκρυνση κατασκευών κεραιών.Στην 

παράγραφο 4 ορίζεται ότι για την απομάκρυνση κατασκευής κεραίας απαιτείται η έκδοση 

έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 29, παράγραφος 4 του 

ν. 4495/2017 και ορίζεται η διαδικασία για την έκδοση της εν λόγω έγκρισης και την 

πιστοποίηση της απομάκρυνσης της κατασκευής κεραίας, καθώς και τα προβλεπόμενα μέσα 

δημοσιότητας αυτών.  

  

Επί του άρθρου 26 

Στο παρόν άρθρο προβλέπεται ότι στην περίπτωση συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης 

ευκολιών εφαρμόζεται το άρθρο 29 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), οι διατάξεις του ν. 4463/2017 (Α΄ 

42), και οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση των 

προαναφερθέντων νόμων.  

  

Επί του άρθρου 27 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται ειδικότερες ρυθμίσεις σε σχέση με την εγκατάσταση 

κατασκευών κεραιών από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό. Οι 

παρεκκλίσεις από το ισχύον νομοθετικό καθεστώς δικαιολογούνται από το ότι οι εν λόγω 

πάροχοι αποσκοπούν στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού, στόχος που πρέπει όμως να 

επιτυγχάνεται διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των ίδιων των πολιτών, του 

περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας.  
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Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι, για την εγκατάσταση σταθμών και κατασκευών κεραιών των 

εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, επιτρέπεται, υπό 

την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών 

κεραίας κατά το άρθρο 24 του παρόντος νόμου, η κατασκευή οικίσκου, ή/και η τοποθέτηση 

ερμαρίων για τη στέγαση μηχανημάτων, πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής 

και μέσα στο ιδεατό στερεό της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), καθώς 

και κατασκευών στήριξης του συστήματος των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων 

(όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτων ιστών, δικτυωμάτων, πυλώνων ή αντίστοιχων κατασκευών, οι 

οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών) πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό 

της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 και προβλέπονται επιμέρους λεπτομέρειες 

ανάλογα με το αν πρόκειται για περιοχές εκτός σχεδίου, εντός σχεδίου ή δασικού χαρακτήρα 

εκτάσεις.     

Στην παράγραφο 2 προβλέπονται οι κατά περίπτωση ανώτερες επιτρεπόμενες επιφάνειες του 

οικίσκου ή / και των ερμαρίων, που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 1. Κατά παρέκκλιση 

των διατάξεων αυτών, επιτρέπεται, με απόφαση της ΕΕΤΤ, η κατασκευή εγκαταστάσεων 

απαραίτητων για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατασκευών κεραιών σε αγροτεμάχια 

με εμβαδόν μικρότερο των πεντακοσίων (500,00) τ.μ., και σε απόσταση μικρότερη των πέντε 

(5,00) μέτρων από τα όρια αυτών, εφόσον η μορφολογία του εδάφους ή/και η εγκατάσταση 

άλλων παρόχων σε όμορες και γειτονικές εκτάσεις δεν επιτρέπουν την εκπλήρωση των ως άνω 

γενικών όρων.  

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι για την έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών 

κεραίας των παραπάνω κατασκευών σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας και, 

κατά παρέκκλιση των διατάξεων και περιορισμών που ισχύουν στις περιοχές αυτές, απαιτείται 

η σύμφωνη γνώμη των, κατά περίπτωση, αρμόδιων υπηρεσιών ή και του Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). 

  

Επί του άρθρου 28 

Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες κατά παρέκκλιση των προβλέψεων 

των προηγούμενων άρθρων δεν απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας 

κατασκευής κεραίας ή η έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά υποβάλλεται σχετική 

δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, καθώς οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θεωρούνται ως μείζονες επεμβάσεις 

στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.  

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1 απαριθμούνται οι εν λόγω περιπτώσεις μεταβολών για τις 

οποίες υποβάλλεται μόνο δήλωση στο ΣΗΛΥΑ και προβλέπονται και τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη σχετική δήλωση, καθώς και ο χρόνος 

και οι προϋποθέσεις της έναρξης ισχύος της εν λόγω δήλωσης, ανά περίπτωση.  
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Στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι σε περίπτωση επεκτάσεων καθ’ ύψος νομίμως 

υφιστάμενων ιστών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του  αδειοδοτημένου 

ύψους αυτών και που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αναβάθμισης νέων τεχνολογιών, δεν 

απαιτείται η έκδοση νέων εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων,  πλην νέας έγκρισης από την 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και νέας γνωμάτευσης από την Ελληνική Επιτροπή 

Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ενώ πρέπει να γίνεται και σχετική ενημέρωση του e- Άδειες, εφόσον 

απαιτείται.  

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι αναφορικά με τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, δεν 

απαιτείται έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών, εφόσον δεν επέρχεται οποιαδήποτε 

τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας. 

Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που απαιτείται αναθεώρηση της έγκρισης 

εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας, αυτή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 23 του παρόντος νόμου, μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της ως 

άνω δήλωσης. 

Τέλος, στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι οι σχετικές δηλώσεις, μαζί με το σύνολο των σχετικών 

δικαιολογητικών, πρέπει να εμπεριέχονται στο φάκελο της κατασκευής κεραίας που τηρείται 

στο ΣΗΛΥΑ. 

Επί του άρθρου 29 

Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προβλέπονται οι κατηγορίες κατασκευών κεραιών, 

οι οποίες, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή/και εθνικής άμυνας,  ανέκαθεν εξαιρούνται 

από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, καθώς 

και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάθε μία από τις σχετικές κατηγορίες, 

ώστε να εξαιρείται από την διαδικασία αδειοδότησης. Πρόκειται για κατασκευές κεραιών, οι 

οποίες εξυπηρετούν σκοπούς δημοσίου συμφέροντος ή/και εθνικής άμυνας, όπως αυτές των 

Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), του 

Λιμενικού Σώματος,  του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), των Υπουργείων, του 

Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ), της 

ΕΕΤΤ, καθώς και για κατασκευές κεραιών που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

προκειμένου να καθίσταται δυνατή ή εξαίρεσή τους, χωρίς να τίθενται ζητήματα ασφάλειας 

και διακινδύνευσης της υγείας των πολιτών.    

Στις παραγράφους 2 έως και 6 και στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου παρέχονται 

νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και στον κατά 

περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό για την έκδοση αποφάσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται 

ειδικότερα, λεπτομερειακά και τεχνικά ζητήματα.  
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Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι οι κάτοχοι όλων των κατασκευών κεραιών του παρόντος 

άρθρου πρέπει να οφείλουν να συμμορφώνονται όσον αφορά το ύψος τους, με τις διατάξεις 

σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. 

Επί του άρθρου 30 

Ειδικότερα, στις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην 

εγκατάσταση κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και συνοδών έργων σε προστατευόμενες 

περιοχές των ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και ν. 3937/2011 (Α΄ 60), σε περιοχές που εμπίπτουν στην 

δασική νομοθεσία, καθώς και σε περιοχές αρχαιολογικού και ευρύτερου πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος (αρχαιολογικούς τόπους, ιστορικούς τόπους, διατηρητέους ή παραδοσιακούς 

οικισμούς).  

Η παρούσα διάταξη στοχεύει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εκάστοτε ειδικότερη 

νομοθεσία για τις εν λόγω περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ως 

εκ τούτου χρήζουν ειδικής προστασίας (π.χ. περιοχές του δικτύου Natura 2000), σε περίπτωση 

εγκατάστασης κεραιών εντός αυτών. Κατά συνέπεια, στις ανωτέρω παραγράφους του 

παρόντος άρθρου προβλέπεται ότι για την εγκατάσταση κεραιών, δομικών κατασκευών 

κεραιών και συνοδών έργων στις εν λόγω περιοχές εφαρμόζεται η ειδικότερη ισχύουσα κατά 

περίπτωση νομοθεσία.  

Περαιτέρω, με την παράγραφο 4 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό για την έκδοση 

υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες μπορούν να καταρτίζονται και να κυρώνονται τεχνικές 

οδηγίες και τεχνικοί κανονισμοί που αφορούν στην εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σε 

περιοχές ή / και υποδομές ειδικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο περιλαμβάνεται 

μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία μέχρι την δημοσίευση των ανωτέρω οδηγιών και 

κανονισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω 

περιοχές/υποδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ως και της λοιπής ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

  

Επί του άρθρου 31 

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία πάρκων κεραιών εντός 

οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κατά τα 

άρθρα 41 και 43 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). 

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι τη διαχείριση των πάρκων κεραιών αναλαμβάνει δημόσιος ή 

ιδιωτικός φορέας, ο οποίος ρυθμίζει την οργάνωση και συντήρηση, καθώς και τη γενική 

εποπτεία του πάρκου κεραιών και ο οποίος πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία που έχει 

αποκτηθεί είτε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είτε/και στον τομέα διαχείρισης 

οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων. Προβλέπεται, επίσης, η κατάρτιση από τον φορέα 
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διαχείρισης Κανονισμού λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα, λεπτομερειακά και 

τεχνικά ζητήματα σχετιζόμενα με  την  διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του πάρκου 

κεραιών.  

Στην παράγραφο 2 κατηγοριοποιούνται οι περιοχές (τέσσερις κατηγορίες, ήτοι Α, Β, Γ και Δ, 

ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά καθεμίας από τις παραπάνω περιοχές), εντός των 

οποίων δύνανται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν πάρκα κεραιών. 

Στις παραγράφους 3, 4 και 5 ρυθμίζονται οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για τον καθορισμό 

οργανωμένου χώρου υποδοχής κεραιών ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής (Α, Β, Γ, Δ).  

Με την παράγραφο 6 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ, για την έκδοση απόφασης αναφορικά με τον πρότυπο κανονισμό 

λειτουργίας των πάρκων κεραιών, με τον οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ του φορέα 

οργάνωσης και των κατόχων εγκατεστημένων κατασκευών κεραιών, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για την κοινή χρήση ιστών και κατασκευών κεραιών από πολλούς κατόχους, 

καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, λεπτομερειακό ή/και τεχνικό θέμα σχετικό με την 

αποτελεσματική λειτουργία των πάρκων κεραιών. Επίσης προβλέπεται ότι με την ίδια απόφαση 

δύνανται επιπλέον να καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των 

κατασκευαστών και διαχειριστών των πάρκων κεραιών, καθώς και οι οικονομικές και 

κανονιστικές υποχρεώσεις των κατόχων εγκατεστημένων στα πάρκα κατασκευών κεραιών 

έναντι των διαχειριστών των πάρκων κεραιών. 

  

Επί του άρθρου 32 

Με την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι πάρκο κεραιών, εφόσον έχει ελάχιστη έκταση δύο 

χιλιάδων (2.000,00) τ.μ., και εγκαθίσταται σε έκταση κατηγορίας Α, Β ή Γ κατά την 

κατηγοριοποίηση του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, δύναται να χωροθετείται και εντός 

οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των άρθρων 

41 και 43 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). Στην περίπτωση αυτή, φορέας οργάνωσης και διαχείρισης 

τέτοιου πάρκου κεραιών μπορεί να είναι είτε ο αντίστοιχος φορέας του υποδοχέα 

δραστηριοτήτων, είτε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε 

αυτό. 

Με την παράγραφο 2 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

των πάρκων κεραιών του παρόντος άρθρου. 

Στην παράγραφο 3 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που κρίνονται απολύτως απαραίτητες λόγω της 

τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου με τον παρόντα νόμο, προκειμένου να αποφευχθούν 

τα προβλήματα εφαρμογής του. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι υφιστάμενες κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευές κεραιών, που πληρούν τους όρους αυτού 

αναφορικά με την αδειοδότησή τους, και οι οποίες δεν θίγονται. 
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Επί του άρθρου 33 

Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται το ζήτημα των ελέγχων των κατασκευών 

κεραιών, των δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων και ορίζονται οι αρμόδιες 

κατά περίπτωση (ήτοι ανά ελεγχόμενο τομέα) υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να 

δημοσιοποιούν ετησίως συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναφορικά με τους ελέγχους που 

διενεργούν, σύμφωνα με την ρύθμιση της παραγράφου 2. Οι προβλεπόμενοι στην παρούσα 

διάταξη έλεγχοι καταλαμβάνουν ευρύ φάσμα, με σκοπό την αποτροπή παραβάσεων, την 

ασφάλεια των πολιτών και γενικότερα την τήρηση της αρχής της νομιμότητας.  

Με την παράγραφο 3 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, καθώς και στον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό, κατόπιν εισήγησης της 

ΕΕΤΤ αναφορικά με τη θέση σε λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση των 

καταγγελιών που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και λειτουργία 

κατασκευών κεραιών και την ρύθμιση κάθε σχετικής λεπτομέρειας αναφορικά με τη λειτουργία 

του, τους φορείς που συμμετέχουν και τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες διαδικασίες.  

Στην παράγραφο 4 περιλαμβάνεται μεταβατική διάταξη για την εφαρμοστέα νομοθεσία μέχρι 

την έκδοση της κατά την παράγραφο 3 απόφασης. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 δεν επιτρέπεται παρεμβολή στις επικοινωνίες των Ενόπλων 

Δυνάμεων, της ΥΠΑ, καθώς και κάθε άλλου νόμιμα λειτουργούντος δικτύου, όπως ενδεικτικά 

των εν γένει δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σταθερής ασύρματης πρόσβασης ή 

ψηφιακής ευρυεκπομπής, συμπεριλαμβανομένης της ΕΡΤ.  Η  βεβαίωση της παρεμβολής κατά 

παράβαση της παρούσας διάταξης επιφέρει αφενός τη διαταγή από την αρμόδια υπηρεσία της 

άμεσης διακοπής της λειτουργίας του σταθμού που προκάλεσε την παρεμβολή και η σχετική 

απόφαση διακοπής κοινοποιείται και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κίνηση ποινικής δίωξης.  

  

Επί του άρθρου 34 

Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει διατάξεις για την καταγραφή και την ένταξη υφιστάμενων 

δομικών κατασκευών κεραιών στο νέο πλαίσιο που θεσπίζει ο παρών νόμος. Συγκεκριμένα, 

προβλέπει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας, ανά 

περίπτωση, για να συμμορφωθεί με τις επιταγές του νέου νόμου, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου των υφιστάμενων 

κατασκευών κεραιών, καθώς και η ελαχιστοποίηση και τελικά εξάλειψη των περιπτώσεων 

αυθαίρετων δομικών κατασκευών κεραιών, η εγκατάσταση των οποίων δεν είναι σύμφωνη με 

την ισχύουσα νομοθεσία, και άρα επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες για  και τον υγιή 

ανταγωνισμό στους οικείους τομείς της οικονομίας.  
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Σύμφωνα με την ρύθμιση της παραγράφου 4, οι κατασκευές κεραιών που δεν  αδειοδοτούνται 

από την ΕΕΤΤ εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη  ισχύος του παρόντος νόμου, 

απομακρύνονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 αυτού, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη 

της ως άνω προθεσμίας.  

Η παράγραφος 5 προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης των κατόχων κατασκευών κεραιών με 

το πλαίσιο που θεσπίζει ο παρών νόμος, ενώ η παράγραφος 6 ρυθμίζει ειδικά ζητήματα 

κυρώσεων, για τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.  

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 προβλέπεται η αναστολή της διαδικασίας επιβολής 

κυρώσεων ή η κατεδάφισή τους προσωρινά και μόνο μέχρι την ολοκλήρωση των 

προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο διαδικασιών ειδικά για τις κατασκευές κεραιών που 

εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

Η παρούσα διάταξη κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, χωρίς να 

επηρεάζει επ’ουδενί την επιβολή κυρώσεων, την οποία μόνο προσωρινά αναστέλλει. 

Στη διάταξη της παραγράφου 7 περιλαμβάνεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ 

υποχρεούται να υποβάλει στο ΣΗΛΥΑ μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών ενδεικτικό 

γεωγραφικό εντοπισμό των ακινήτων επί αεροφωτογραφιών, στις οποίες αποτυπώνονται με 

καταγραφή των διαστάσεών τους οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 

δομικές κατασκευές κεραιών της ΕΡΤ που θεωρούνται νόμιμες σύμφωνα με την παράγραφο 8 

του άρθρου 19 του ν. 1730/1987 (Α΄ 145). 

 

Επί του άρθρου 35 

Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα σχετιζόμενα την τήρηση των ορίων ασφαλείας, στις 

περιπτώσεις εγκατάστασης κατασκευών κεραιών και τους διενεργούμενους προς τούτο 

ελέγχους, ώστε, να διαφυλάσσεται η υγεία των πολιτών  από τις βλαπτικές συνέπειες της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλούς έκθεσης 

του κοινού σε αυτή.  

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται, για λόγους ασφαλείας, ρητή απαγόρευση εγκατάστασης 

κατασκευής κεραίας, εάν δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΕΑΕ) μελέτη ραδιοεκπομπών, από την οποία να αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν 

χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από τον γενικό πληθυσμό, στους 

οποίους τα όρια ασφαλούς έκθεσης υπερβαίνουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των τιμών 

που καθορίζονται στο εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Αντίστοιχα ορίζεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 

τριακοσίων (300) μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών 

σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται 

να υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) των τιμών που καθορίζονται από το εκάστοτε 

ισχύον νομικό πλαίσιο. 
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Επίσης ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η σύνταξη και η υποβολή μελέτης 

ραδιοεκπομπών. 

Περαιτέρω, στην παράγραφο 1 προβλέπεται υποχρέωση της ΕΕΑΕ να ελέγχει την τήρηση των 

ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία, είτε 

αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, είτε κατόπιν αίτησης εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή 

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον και ορίζονται οι 

σχετικές λεπτομέρειες.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε 

συναρμόδιου υπουργού για όλα τα θέματα της ΕΕΑΕ για τον καθορισμό των μέτρων που 

λαμβάνονται για την προφύλαξη των πολιτών από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στις 

εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών. Η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων 

έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που έχουν καθοριστεί με την 

υπ’αριθμ. 53571/3839/01.09.2000  κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και 

Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 

κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Β΄ 1105), διενεργείται από εννεαμελή επιτροπή που 

συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην οποία συμμετέχουν 

εκπρόσωποι του εν λόγω Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  Υγείας, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, καθώς και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργείων, οι οποίοι ορίζονται με 

την ίδια απόφαση. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η εν λόγω 

επιτροπή δύναται να συνεργάζεται και να μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, κατά 

περίπτωση, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστήμονες από τις ανεξάρτητες 

ρυθμιστικές αρχές ειδικών επιστημόνων,  εκπροσώπους φορέων της αγοράς, εκπροσώπους 

ομάδων πολιτών χρηστών και συλλογικοτήτων, καθώς και εκπροσώπους  των θεσμικών 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, προς τον σκοπό της 

βέλτιστης προστασίας της δημόσιας υγείας και της προσαρμογής της κείμενης νομοθεσίας στις 

εξελίξεις της επιστήμης.  

Στην παράγραφο 3 θεσπίζονται συγκεκριμένα ανώτατα όρια έκθεσης του κοινού σε περίπτωση 

εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300) μέτρων από την 

περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και 

νοσοκομείων, για λόγους προστασίας των ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού που χρήζουν 

αυξημένης προστασίας, ήτοι των νεογνών, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των νοσούντων.  

Στην παράγραφο 4 ορίζονται οι κατηγορίες σταθμών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

για τις οποίες δεν απαιτείται η σύνταξη και υποβολή μελέτης ραδιοεκπομπών. Παράλληλα, 

προβλέπεται ότι η ΕΕΑΕ υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του 

κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είτε αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό 

είτε μετά από αίτηση της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου έχοντος έννομο 

συμφέρον. Στη δεύτερη περίπτωση, η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα 

αποτελέσματα του ελέγχου τόσο στον αιτούντα όσο και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.  
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Με την ίδια παράγραφο παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού για τον καθορισμό του τρόπου 

διενέργειας των μετρήσεων και κάθε άλλου ειδικότερου τεχνικού ή λεπτομερειακού θέματος. 

Στην παράγραφο 5 θεσπίζεται ότι οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών που έχουν υποχρέωση 

αδειοδότησης πρέπει να προκαταβάλλουν στην ΕΕΑΕ ετήσιο τέλος ελέγχου ως προς την τήρηση 

των ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για κάθε κατασκευή κεραίας 

ύψους διακοσίων είκοσι (220,00) ευρώ. Περαιτέρω, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών 

και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός, να καθορίζουν με απόφασή τους όλα τα σχετικά 

με την επιβολή και είσπραξη του τέλους ειδικότερα, τεχνικά ή/και λεπτομερειακά θέματα, 

καθώς και να αναπροσαρμόζουν το ύψος του ανωτέρω τέλους.  

Στην παράγραφο 6 ρυθμίζεται η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που η ΕΕΑΕ 

διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη ραδιοεκπομπών που 

προβλέπεται στη προαναφερθείσα υπ’αριθμ. 53571/3839/01.09.2000 απόφαση ή/και τα 

συνημμένα σε αυτή σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα, οι 

οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους υπολογισμούς της μελέτης ή τα μέτρα προφύλαξης του 

κοινού, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά 

ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. 

Στην παράγραφο 7 προβλέπεται  η εφαρμογή των κυρώσεων που ορίζονται από το ισχύον κατά 

τη δημοσίευση του παρόντος νόμου πλαίσιο (Β΄1105), σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης 

των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

Στην παράγραφο 8 θεσπίζεται ρητή απαγόρευση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας κινητής 

τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και 

νοσοκομείων και υποχρέωση απομάκρυνσης τυχόν ήδη υφιστάμενων κεραιών κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου. Κατ’εξαίρεση των ανωτέρω, σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

νοσοκομείων μπορεί, ύστερα από προηγούμενη απόφασης της διοίκησης αυτών, να 

εγκατασταθεί κατασκευή κεραίας, που εξαιρείται από την υποχρέωση αδειοδότησης, για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρικού προσωπικού και του κοινού που επισκέπτεται τους 

χώρους του νοσοκομείου. 

  

Επί του άρθρου 36 

Με το παρόν άρθρο συστήνεται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), 

που έχει ως σκοπό τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού 

στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, μέσω ενός 

διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών 

σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με στόχο τη διαρκή 

ενημέρωση του κοινού. Η λειτουργία του ΕΠΗΠ αποσκοπεί στη βέλτιστη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας με τα πλέον εξειδικευμένα μέσα και ευρήματα της επιστήμης.   
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Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται τα ζητήματα αρμοδιότητας του ΕΠΗΠ, το οποίο συστήνεται 

στην ΕΑΕΕ, η οποία είναι αρμόδια για τη διαρκή μέτρηση και καταγραφή σε επιλεγμένες θέσεις, 

των επιπέδων ακτινοβολίας των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των 

κεραιών κάθε είδους. Επιπλέον, ή παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στον κατά περίπτωση συναρμόδιο υπουργό να καθορίσουν με 

απόφασή τους, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης, 

εγκατάστασης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του 

ΕΠΗΠ και να εκδώσουν τον Κανονισμό του ΕΠΗΠ. 

Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι η υποστήριξη του ΕΠΗΠ θα πραγματοποιείται από την 

ΕΕΑΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και απαριθμούνται οι σχετικές 

προς τούτο αρμοδιότητες της ΕΕΑΕΕΕΑΕ, με στόχο πάντα την βελτιστοποίηση της λειτουργίας 

και της αποτελεσματικότητας του ΕΠΗΠ. 

  

Επί του άρθρου 37 

Με το παρόν άρθρο ορίζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατά 

περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία και το είδος των παραβάσεων που προβλέπονται στον 

παρόντα νόμο.  

  

Επί του άρθρου 38 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ανά περίπτωση παρέχονται 

νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις τόσο στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσο και στην ΕΕΤΤ 

για την έκδοση αποφάσεων, που απαιτούνται για τη ρύθμιση των ειδικότερων, τεχνικών και 

λεπτομερειακών θεμάτων που αφορούν στην αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στο 

πλαίσιο του παρόντος νόμου. 

Περαιτέρω, στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της 

πληροφοριακής υποδομής που προβλέπεται στο νέο νομικό πλαίσιο και την 

διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων αυτού, ήτοι του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έκδοσης 

Οικοδομικών Αδειών (e- Άδειες).  Τα δυο αυτά συστήματα διασυνδέονται σύμφωνα με τα 

ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας. Η διασύνδεση αυτή είναι 

αμφίδρομη και παρέχει κατ’ελάχιστον τις υπηρεσίες που αναλυτικά προβλέπονται στην 

παράγραφο 4 του παρόντος.  

Στην παράγραφο 5 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις μέχρι την ολοκλήρωση της 

διασύνδεσης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του άρθρου 18 του ν. 
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4014/2011 (Α΄ 167) με την πληροφοριακή υποδομή του παρόντος νόμου, ήτοι το ΣΗΛΥΑ και το 

e-Άδειες.  

Επί του άρθρου 39 

Στο παρόν άρθρο περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις αυτές 

κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή μετάβαση από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στο νέο 

ολοκληρωμένο πλαίσιο του παρόντος νόμου και αποσκοπούν στη σταδιακή προσαρμογή και 

μετάβαση τόσο των αρμοδίων υπηρεσιών και των πολιτών, όσο και των ενδιαφερομένων στο 

νέο πλαίσιο, με παράλληλη αποτροπή παρερμηνειών στο κατά περίπτωση ρυθμιζόμενο ζήτημα 

και προβλημάτων εφαρμογής στις διατάξεις του παρόντος νόμου και αποσκοπούν στην 

αποφυγή παρερμηνειών και αμφιβολιών ως προς το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ανά 

περίπτωση στα ρυθμιζόμενα από τον παρόντα νόμο ζητήματα. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω 

μεταβατικές διατάξεις κρίνονται απολύτως απαραίτητες, καθώς ορισμένες εξ αυτών 

προβλέπουν ρητώς την εξακολούθηση ισχύος εφαρμογή του ισχύοντος σήμερα δευτερογενούς 

κανονιστικού πλαισίου μέχρι την έκδοση των του προβλεπόμενωνου στον παρόντα νόμο 

αποφάσεων (πρωτογενούς κανονιστικού πλαισίου). Τέλος, με την παράγραφο 17 

τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 61 του ν. 4313/2014. Η δημοσίευση των 

φωτογραφιών της εγκατάστασης και του οικίσκου με το περιεχόμενο αυτού των 

κεραιοσυστημάτων και της υπεύθυνης δήλωσης των Δηλούντων σύμφωνα με την παράγραφο 

2 του άρθρου 61 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261) στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 

Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ), δηλαδή τη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΕΤΤ δημόσια 

προσβάσιμη από το κοινό  πλέον εν όψει και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) κρίνεται ότι εγείρει ζητήματα προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περαιτέρω η εν λόγω δημοσίευση εγείρει ζητήματα που 

συνδέονται με την προστασία εννόμων αγαθών και ιδιοκτησίας των Δηλούντων. Ως εκ τούτου, 

κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεση των στοιχείων (δ) και (ε), τα οποία τίθενται στη διάθεση της 

Ε.Ε.Τ.Τ. από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της. 

Επί του άρθρου 40 

Στο εν λόγω άρθρο περιλαμβάνονται οι καταργούμενες με τον παρόντα νόμο νομοθετικές 

διατάξεις και ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου κατισχύουν έναντι οποιασδήποτε 

άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης αντίθετης με αυτές. 

Επί του άρθρου 41 

Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται η σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με σκοπό 

τη σύνταξη  Κώδικα που θα περιλαμβάνει τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών 

πράξεων, που σχετίζονται με την διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών κεραιών. 
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Η επιτροπή αυτή συστήνεται με απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Δικαιοσύνης.  

Επί του άρθρου 42 

Στο εν λόγω άρθρο προβλέπονται διατάξεις που επιλύουν ζητήματα που σχετίζονται με τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες και βελτιώνουν τις υφιστάμενες διαδικασίες. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Η ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών στη χώρα είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας, 

καθώς η χώρα υστερεί σε όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς δείκτες, ενώ παράλληλα οι 

υποδομές αυτές αποτελούν προαπαιτούμενο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το Εθνικό 

Ευρυζωνικό Σχέδιο αποτυπώνει το στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας και το μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης στον κρίσιμο αυτό τομέα. Επίσης, αποτελεί 

προαπαιτούμενο για την υλοποίηση δράσεων του Θεματικού Στόχου 2 – Επενδυτική 

προτεραιότητα 2α του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Επί του άρθρου 43 

Στο άρθρο 43 καθορίζεται το περιεχόμενο του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, καθώς και η 

διαδικασία προετοιμασίας, κατάρτισης, υλοποίησης και αποτίμησης της πορείας εφαρμογής 

του. 

Για συναφείς δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται με οποιασδήποτε μορφής δημόσια παρέμβαση, 

είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η συμβατότητα των δράσεων αυτών με τη συνολική 

στρατηγική της χώρας στον τομέα αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων, η προώθηση της επίτευξης των εθνικών στρατηγικών στόχων, αλλά και η 

συμπληρωματικότητα και η βιωσιμότητα των δράσεων αυτών. Η προτεινόμενη διαδικασία 

προέγκρισης των τεχνικών δελτίων των δράσεων διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων αυτών.  

Επί του άρθρου 44 

Στο άρθρο 44 καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και προέγκρισης των προτάσεων δράσεων 

από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 

 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής 

Κυβέρνησης, με σκοπό την εξεύρεση της χρυσής τομής μεταξύ δύο φαινομενικά 

αντικρουόμενων αναγκών. Από τη μια, την ανάγκη απελευθέρωσης των παραγωγικών και 

κοινωνικών δυνάμεων από περιττές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ώστε να δοθεί η απαραίτητη 

ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και να βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη. 

Από την άλλη, την, εξίσου σημαντική, ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις και κανόνες, ώστε να διασφαλιστεί η 

κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη ως βασικά στοιχεία της Δημοκρατίας και του Κράτους 

Δικαίου. 

Σήμερα οι δράσεις απλούστευσης διαδικασιών είναι διάσπαρτες και μεμονωμένες στους 

φορείς οι οποίοι τις υλοποιούν. Δεν υπακούν σε κάποια κεντρική κυβερνητική λογική ούτε σε 

κάποιο συνεκτικό σχέδιο πολιτικής πέραν του στενού προγραμματισμού του εκάστοτε φορέα 

που τις σχεδιάζει και τις υλοποιεί. Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες συντονισμού αυτής της πολύ 

σημαντικής διαδικασίας είχαν μεικτά αποτελέσματα, κυρίως γιατί και αυτές βασίζονταν σε ad 

hoc έργα απλούστευσης. Για παράδειγμα, στον ανασχεδιασμό της διαδικασίας έναρξης 

επιχείρησης το 2010 ή στην μέτρηση διοικητικών βαρών με τον ΟΟΣΑ το 2014, η διοίκηση 

κατάφερε να συνεργαστεί και να υλοποιήσει τα έργα. Στη συνέχεια όμως και με την 

ολοκλήρωση των project αφέθηκε η πολιτική των απλουστεύσεων πάλι στην αρμοδιότητα του 

κάθε μεμονωμένου φορέα. Καίτοι σημαντικές αν ιδωθούν μεμονωμένα, οι δράσεις αυτές 

μπορεί να δημιουργούν νέες εστίες πολυπλοκότητας στην ολότητα του διοικητικού 

μηχανισμού, η οποία είναι και αυτή που τελικώς αντιλαμβάνεται ο πολίτης, είτε επισκεφτεί μια 

Δ.Ο.Υ. είτε ένα νοσοκομείο, είτε ένα Κ.Ε.Π.. Αποτέλεσμα αυτού είναι πως στην αντίληψη του 

πολίτη ο κρατικός μηχανισμός παραμένει γραφειοκρατικός, απαρχαιωμένος και εκτός των 

σύγχρονων τάσεων. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών δεν επιθυμεί να υποκαταστήσει τις 

μεμονωμένες πρωτοβουλίες για βελτίωση ή ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών των 

φορέων του Δημοσίου. Φιλοδοξεί, όμως, να συγκροτήσει μια συνεκτική ταυτότητα πολιτικής 

για όλες τις διάσπαρτες και απομονωμένες δράσεις, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες 

διαφορετικών φορέων του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν, άμεσα ή έμμεσα, επίδραση στις 

διοικητικές διαδικασίες. Η ταυτότητα αυτή δεν πρέπει να είναι άπαξ. Θα πρέπει να διατηρηθεί 

ως πολιτική στο διηνεκές, δημιουργώντας ένα διοικητικό πλαίσιο συντονισμού και 

συγχρονισμού των πρωτοβουλιών αυτών, ώστε να έχουν την, όσο το δυνατόν, μέγιστη και 

ορατή, θετική, επίπτωση στην οικονομία και την κοινωνία. 

Επιπλέον, το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, φιλοδοξεί να ρίξει φως πάνω 

στην αναγκαιότητα της καλής νομοθέτησης και να αναγάγει την απλούστευση των διαδικασιών 

ως βασικό πυλώνα σε κάθε πρωτοβουλία -νομοθετική ή μη- της Ελληνικής Κυβέρνησης. Σε 

διαφορετική περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να μειώνονται από τη μια διοικητικά βάρη (βάσει 

ενός project ή μιας συγκεκριμένης πρωτοβουλίας) και να αυξάνονται σε κάποιο άλλο πεδίο 

δημόσιας πολιτικής. Για παράδειγμα, ενώ μπορεί να μειώνεται η γραφειοκρατία που συνδέεται 
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με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας μιας επιχείρησης (όπως έγινε το 2014 σε συνεργασία με τον 

ΟΟΣΑ) την ίδια στιγμή μπορεί να αυξάνεται στον τομέα φορολογίας νομικών προσώπων. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών θα πρέπει να αποτελέσει το απαραίτητο 

τεχνοκρατικό συμπλήρωμα δύο βασικών στρατηγικών της Κυβέρνησης. Πρώτον, της 

στρατηγικής για την Καλή Νομοθέτηση, η οποία θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4622/2019 για το 

Επιτελικό Κράτος. Δεύτερον, της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας 

διοίκησης, ο οποίος θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4623/2019 και είναι ένας εκ των πυλώνων για 

μια καλύτερη και πιο ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.  

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών θα επικεντρωθεί σε δράσεις όπως: (α) τη 

μείωση της πολυνομίας και της κακονομίας και την απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου, 

την κωδικοποίηση, την κατάργηση γραφειοκρατικών διατυπώσεων και την αποκάθαρση 

ρυθμιστικής ύλης που αξιολογείται ως παρωχημένη, (β) τον ανασχεδιασμό των διοικητικών 

διαδικασιών στο βαθμό που αυτό απαιτεί τον περιορισμό των βημάτων που κάνει ένας πολίτης 

στις συναλλαγές του με το δημόσιο, τη βελτίωση της φιλικότητας των εντύπων που καλείται να 

συμπληρώσει, την πρόσβαση στην αναγκαία πληροφορία κ.λπ., (γ) τη βελτίωση των υπηρεσιών 

που επισκέπτεται ο πολίτης ή ο επιχειρηματίας για να συνδιαλλαγεί με το δημόσιο ώστε να 

είναι ενημερωμένες, με ασφαλείς και υψηλού επιπέδου υποδομές και προσωπικό. 

 

Επί του άρθρου 45 

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ορίζονται οι στόχοι του Εθνικού Προγράμματος 

Απλούστευσης Διαδικασιών, σύμφωνα με τα ανωτέρω και προβλέπεται ότι το Εθνικό 

Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών τελεί υπό την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού, η 

οποία ασκείται δια του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού Επικρατείας. Η 

διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης 

Διαδικασιών τελείται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η 

συγκρότηση ομάδων εργασίας με αντικείμενο την ανάλυση, επεξεργασία και εισήγηση 

ενεργειών και δράσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών. Περαιτέρω, προβλέπεται η σύνταξη 

εξαμηνιαίας αναφοράς του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού Επικρατείας 

προς τον Πρωθυπουργό, που θα περιλαμβάνει τις υλοποιηθείσες δράσεις και εργασίες του 

προηγούμενου εξαμήνου, καθώς και τους στόχους για δράσεις και ενέργειες κατά το επόμενο 

εξάμηνο. Τέλος, ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία του Εθνικού Προγράμματος 

Απλούστευσης Διαδικασιών ρυθμίζονται με απόφαση του αρμόδιου για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση Υπουργού Επικρατείας. 

 

Επί του άρθρου 46 

Με τη διάταξη του άρθρου 46 επιδιώκεται η εκ βάθρων επεξεργασία των υφιστάμενων 

διοικητικών διαδικασιών, όσων καταγράφονται καταρχάς στον Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας, αλλά και όσων λαμβάνουν χώρα στην πράξη, δίχως κάποιες φορές να είναι 

εμφανής η ratio τους. Το έργο είναι ευρύ και σημαντικό. Πέραν του ότι συνιστά εργαλείο 

εφαρμογής των αρχών της νομιμότητας, της ασφάλειας του δικαίου και της προστατευόμενης 
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εμπιστοσύνης του διοικούμενου, ως ειδικότερων εκφράσεων της αρχής του Κράτους Δικαίου, 

αποτελεί περαιτέρω εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας 

στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 προβλέπεται η σύσταση Ειδικής Επιτροπής που λειτουργεί στο 

πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης διαδικασιών. Η Ειδική Επιτροπή αποσκοπεί 

στην επιτέλεση διττού έργου, ήτοι, πρώτον, στην επεξεργασία και σύνταξη ενός νέου Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας, και, δεύτερον, στη δημιουργία ενός συνεκτικού κωδικοποιητικού 

Οδηγού, που θα περιλαμβάνει ομογενοποιημένα και κατηγοριοποιημένα όλα τα υφιστάμενα 

και αναγκαία διοικητικά έγγραφα. Το αποτέλεσμα της ως άνω διττής κωδικοποίησης από την 

Ειδική Επιτροπή μπορεί να κυρωθεί με ιδιαίτερο νόμο κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 

και 7, του άρθρου 76 του Συντάγματος. 

Στην παράγραφο 2 αποτυπώνεται η βούληση του νομοθέτη να συμπεριλάβει στις 

κωδικοποιήσεις το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών και εγγράφων που τυπικά ή άτυπα 

ακολουθούνται ή χρησιμοποιούνται σήμερα από τη Διοίκηση σε έγχαρτη ή ψηφιακή μορφή. 

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ο αριθμός των μελών της Ειδικής Επιτροπής, η κατάταξή τους, 

καθώς και αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από τη συγκρότησή της για την ολοκλήρωση 

του έργου της. Επίσης, με την ίδια παράγραφο παρέχεται διακριτική ευχέρεια με απόφαση να 

παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που 

αφορούν την αποδοτικότητα της Ειδικής Επιτροπής. 

Στις παραγράφους 4 και 5 αποτυπώνεται η διασύνδεση του έργου της Ειδικής Επιτροπής με την 

προβλεπόμενη από τα άρθρα 66 και 67, του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133), διαδικασία 

κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας και, ιδίως, η χορήγηση ad hoc γνώμης της 

Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, καθώς και το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητάς της για την 

κωδικοποίηση και την αναμόρφωση της νομοθεσίας. 

Τέλος, στην παράγραφο 6 παρέχεται εξουσιοδότηση προκειμένου με απόφαση που θα 

λαμβάνει καταρχήν υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 67, του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) 

σχετικά με τη διαδικασία κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας, να καθορίζονται 

όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

 

Επί του άρθρου 47 

Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, με κύρια αποστολή την κυλιόμενη μέτρηση 

και αποτύπωση  των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις 

κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, προς πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, 

καθώς και την σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με 

ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους. 

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η σύνταξη και η δημοσίευση ετήσιων αναφορών του 

Παρατηρητηρίου κάθε Φεβρουάριο. 

Στην παράγραφο 3 δίδεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για την 

ανάπτυξη και κατάρτιση των ειδικών στατιστικών του Παρατηρητηρίου, καθώς και την διάχυση 
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και επικοινωνία της σχετικής στατιστικής πληροφορίας μέσω της έκδοσης σχετικού δελτίου 

αποτύπωσης των διοικητικών βαρών από την τελευταία. 

Επιπλέον, το Παρατηρητήριο υποστηρίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών  

και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ δύναται να υποστηρίξει τα Υπουργεία ή 

άλλους εποπτευόμενους δημόσιους φορείς ή ανεξάρτητες αρχές, στη μέτρηση και αποτίμηση 

των διοικητικών βαρών που προκύπτουν από μεμονωμένες δράσεις ή πρωτοβουλίες τους. 

Τέλος, με απόφαση του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού Επικρατείας 

ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Επί του άρθρου 48 

Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συστήνεται Επιτροπή υψηλού επιπέδου για τον 

Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό της Ελλάδας. Η Επιτροπή αυτή υπάγεται στον 

Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για την ψηφιακή διακυβέρνηση και έχει ως βασική αποστολή 

την υποβοήθηση του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην ίδια παράγραφο 

ρυθμίζεται λεπτομερώς το πλαίσιο των σκοπών της Επιτροπής αυτής. 

Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι η Επιτροπή της παραγράφου 1 

αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς εμπειρογνώμονες  από τον χώρο 

της πολιτικής, της επιστήμης  και των γραμμάτων και των τεχνών, τα οποία δεν λαμβάνουν, για 

τη συμμετοχή τους σε αυτή, οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή, εκτός των οδοιπορικών τους, 

δηλαδή τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης τους, ενώ προβλέπεται ότι η Επιτροπή εδρεύει 

στην Καλλιθέα, στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 

Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου ορίζει ότι κάθε ζήτημα που αφορά στη συγκρότηση, τη 

λειτουργία, την υποστήριξη από υπηρεσίες, τους πόρους, την στελέχωση και κάθε 

δραστηριότητα στην οποία προβαίνει προς την επίτευξη των σκοπών της ρυθμίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση. 

 

Επί του άρθρου 49 

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης 

Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) το οποίο υπάγεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως 

αυτό θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ορίζονται οι 

αρμοδιότητές του. Για την επιλογή και τοποθέτηση του προϊσταμένου του Τμήματος Π.Σ.Ε.Α. 

ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 
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Επί του άρθρου 50 

Στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης συστήνεται Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας για την εφαρμογή της 

Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 

4577/2018 (Α’ 199), καθώς και για την υλοποίηση κάθε δράσης στον τομέα της 

κυβερνοασφάλειας.  

Η ως άνω Γενική Διεύθυνση έχει αναβαθμισμένο ρόλο προκειμένου λειτουργεί άμεσα και 

συντονισμένα στην αντιμετώπιση των θεμάτων που τίθενται από την ως άνω Οδηγία ώστε να 

λαμβάνονται άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα αναγκαία μέτρα που αυτή θέτει για την 

ασφάλεια συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε συνεργασία με τους λοιπούς 

εμπλεκόμενους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Περαιτέρω η εν λόγω Γενική 

Διεύθυνση θα συμβάλει στη διασυνοριακή συνεργασία μέσω του εφοδιασμού της με τους 

κατάλληλους τεχνικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.  

Με την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου συστήνεται στη Γενική Γραμματεία 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική 

Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Η οργανωτική δομή του άρθρου 15 του π.δ.  82/2017 (Α΄ 117) 

μεταφέρεται ως σύνολο θέσεων, αρμοδιοτήτων και προσωπικού στη νέα Γενική Διεύθυνση 

Κυβερνοασφάλειας. 

Στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι στη Γενική Διεύθυνση 

Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνεται θέση μετακλητού Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται με απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργού.  

Στην τρίτη παράγραφο του παρόντος άρθρου περιγράφεται ο τρόπος επιλογής του 

Προϊσταμένου της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης. 

Στην τέταρτη παράγραφο του παρόντος άρθρου απαριθμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο Προϊστάμενος της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης. 

Στην πέμπτη και στην έκτη παράγραφο του παρόντος άρθρου περιγράφεται η στελέχωση των 

Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης. 

Στην έβδομη και όγδοη παράγραφο του παρόντος άρθρου περιγράφονται οργανωτικά θέματα 

της Γενικής Διεύθυνσης για την άμεση στελέχωσή της. 

Στην ένατη παράγραφο του παρόντος άρθρου θεσπίζεται εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής 

του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για τις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς 

μελετών στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Η εξαίρεση αυτή τίθεται εντός του ρυθμιστικού 

πλαισίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την οποία «οι διατάξεις των Συνθηκών 

δεν αντιτίθενται προς τους ακόλουθους κανόνες: α) κανένα κράτος - μέλος δεν υποχρεούται να 

παρέχει πληροφορίες, τη διάδοση των οποίων θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα 

ασφαλείας του». Η εν λόγω διάταξη στοχεύει στην εξισορρόπηση των ρυθμίσεων του 
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ενωσιακού δικαίου που αφορούν στην προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού με τα εθνικά 

συμφέροντα ασφάλειας των κρατών - μελών.  

Σκοπός των διατάξεων της ένατης παραγράφου του παρόντος άρθρου είναι να 

συγκεκριμενοποιήσει τον τομέα της κυβερνοασφάλειας ως περίπτωση που εμπίπτει στην 

εξαίρεση εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 

δεύτερο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του εν λόγω νόμου. 

Γίνεται δεκτό ότι η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στοχεύει στην προστασία των πληροφοριών, η 

κοινοποίηση των οποίων υπονομεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών. 

Συναφώς, γίνεται δεκτό και από τη Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η 

εν λόγω διάταξη της ΣΛΕΕ δύναται να εφαρμοστεί και επί δημοσίων συμβάσεων μη 

στρατιωτικού περιεχομένου, η σύναψη και εκτέλεση των οποίων σχετίζεται με ουσιώδη 

συμφέροντα ασφάλειας των κρατών - μελών. 

Ο κρίσιμος τομέας της κυβερνοασφάλειας εντάσσεται στο πλαίσιο των συμφερόντων 

ασφαλείας της χώρας. Η σημασία της κυβερνοασφάλειας είναι κεφαλαιώδης για την εθνική 

ασφάλεια, καθώς μέσω των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων διοχετεύονται και 

διακινούνται – μεταξύ άλλων – ευαίσθητα στοιχεία και πληροφορίες στον τομέα της άμυνας 

και της ασφάλειας της χώρας. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί συχνά 

φαινόμενα κυβερνοεπιθέσεων, με επιπτώσεις σε στρατηγικούς τομείς πολλών χωρών. Είναι 

γνωστό ότι πολλοί παράγοντες απειλής αναζητούν διαρκώς αδυναμίες των δικτύων, με σκοπό 

την υπονόμευση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των 

ψηφιακών στοιχείων που αφορούν νευραλγικούς τομείς της χώρας, ενώ η πολυπλοκότητα και 

η έκταση των απειλών και των κυβερνοεπιθέσεων διαρκώς αυξάνονται.  

Είναι προφανές ότι ο κρίσιμος τομέας της κυβερνοασφάλειας εντάσσεται για τους ανωτέρω 

λόγους στα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας της χώρας, κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή του Βιβλίου Ι 

(άρθρα 3 έως 221α) του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)  για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και τη 

διεξαγωγή διαγωνισμών μελετών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα συνεπαγόταν την 

υποχρέωση της χώρας να δημοσιοποιήσει κρίσιμες για τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της 

πληροφορίες. Είναι σαφές ότι η αποφυγή δημοσιοποίησης τέτοιων πληροφοριών είναι 

υψίστης σημασίας για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.  

Στο πλαίσιο αυτό, άλλα μέτρα, όπως η επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή καθιστά 

διαθέσιμες σε μια διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο Βιβλίο Ι του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), κρίνονται ανεπαρκή για τη διασφάλιση της προστασίας των κρίσιμων 

πληροφοριών κυβερνοασφάλειας, ακριβώς λόγω της σημασίας του τομέα αυτού για την 

συνολική προστασία της εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα ως άνω εκτιθέμενα.    

Εξάλλου, η ρύθμιση του παρόντος άρθρου είναι σύμφωνη και με τη διάταξη της παραγράφου 

5 του ν. 4577/2018 (Α΄ 199), σύμφωνα με την οποία δίδεται ευχέρεια στη χώρα μας να λαμβάνει 

μέτρα για τη διαφύλαξη των ουσιωδών κρατικών λειτουργιών και ιδίως για τη διαφύλαξη της 
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εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την προστασία πληροφοριών, των 

οποίων η διάδοση θεωρείται αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας. 

Εκ των ανωτέρω, κρίνεται ότι η ρύθμιση των διατάξεων της ένατης παραγράφου του παρόντος 

άρθρου στοχεύει στην προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας, 

τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. 

Επί του άρθρου 51 

Με το συγκεκριμένο άρθρο θεσπίζονται επιμέρους τροποποιήσεις και νομοτεχνικές βελτιώσεις 

σε διατάξεις του ν. 4623/2019, καθώς και διαρθρωτικές αλλαγές σε οργανικές μονάδες του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 

Επί του άρθρου 52 

Με το παρόν άρθρο ιδρύεται η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία 

αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών τις οποίες σωρεύει υποχρεωτικά 

από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Έργο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι η 

συγκέντρωση σε έναν ιστότοπο όλων των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από τους 

φορείς της γενικής κυβέρνησης, με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων 

στις καθημερινές συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Η ανωτέρω ηλεκτρονική πύλη θα αποτελέσει 

μια γέφυρα αλληλεπίδρασης πολίτη και κράτους. Σε πρώτο επίπεδο, εκεί θα συγκεντρωθούν 

όλες οι υπηρεσίες που είναι ήδη διαθέσιμες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις από άλλους 

ιστότοπους, ενώ σταδιακά η πύλη αυτή θα αποτελέσει την κύρια επαφή του πολίτη με το 

κράτος, τόσο για πληροφορίες όσο και για υπηρεσίες που έως τώρα απαιτούσαν φυσική 

παρουσία. Επιπλέον, στο παρόν άρθρο προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Δικτυακών Τόπων 

και Εφαρμογών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και Μητρώου Ψηφιακών Υπηρεσιών της 

Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τηρουμένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Επί του άρθρου 53 

Η ισχύουσα νομοθεσία κατοχυρώνει την κανονιστική ισχύ και έκταση δέσμευσης των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας στα άρθρα 7 και 8 του ν. 1876/1990, ενώ στα άρθρα 2 και 3 

του ιδίου νόμου θέτει τους γενικούς κανόνες για το περιεχόμενό τους και προσδιορίζει τα είδη 

τους και τους αντίστοιχους, ανά είδος, φορείς για τη σύναψή τους. 
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Οι ρυθμίσεις αυτές συνάδουν με τη συνταγματική κατοχύρωση της ελευθερίας των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων (άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος) και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας 

που απορρέουν από την ΔΣ 98/1949 και την ΔΣ 154/1981 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

που κυρώθηκαν αντίστοιχα με το ν.δ. 4205/1961 και το ν. 2403/1996, αλλά και από τον 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που 

κυρώθηκαν με το ν.1420/1984 και το ν. 4359/2016 αντίστοιχα. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι, με τις κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας ανά κατηγορία ή ειδικότητα 

εργαζομένων σε κλάδο ή σε επιμέρους συναφείς ειδικότητες του ιδίου επαγγέλματος, συνήθως 

αναλόγως των προσόντων τους, για τις επιχειρήσεις συγκεκριμένης περιοχής ή όλης της χώρας, 

αναλόγως της τοπικής εμβέλειας εκπροσώπησης των συμβαλλομένων μερών. Ανάλογη είναι 

και η πρακτική διαμόρφωσης των όρων των συμβάσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ήδη από την δεκαετία του 1990 σημειώθηκε στις χώρες της Ε.Ε. εισαγωγή όρων εξαίρεσης 

συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων από το σύνολο ή μέρος όρων των κλαδικών 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας εθνικής ή τοπικής εμβέλειας. 

Σκοπός των εξαιρέσεων αυτών ήταν, καταρχάς η διατήρηση των ευρείας εφαρμογής 

συλλογικών συμβάσεων και παράλληλα η διαμόρφωση κατάλληλων ρυθμίσεων αμοιβών για 

τις επιχειρήσεις που συνήθως είναι μικρές και των οποίων οι οικονομικές δυνατότητες δεν 

επιτρέπουν την καταβολή αμοιβών και χορήγηση παροχών στο ίδιο επίπεδο με τις εύρωστες 

και κερδοφόρες επιχειρήσεις (βλ. σχετικά OECD Employment Outlook 2017, Chapter 4). 

Επιπροσθέτως, αυτές οι ρυθμίσεις αποθάρρυναν την αποσυσπείρωση των εργοδοτικών 

οργανώσεων από μέλη τους, που θα ήθελαν να αποφύγουν τη δέσμευσή τους από συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων ανέπτυξαν νέες 

πρακτικές προστασίας των μελών τους, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων και 

τις συνθήκες των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Στην Ελλάδα δεν αναπτύχτηκε ανάλογη πρακτική, ενώ η οικονομική κρίση της τελευταίας 

δεκαετίας που επέφερε μείζονα οικονομική ύφεση και διόγκωση της ανεργίας κατέστησε 

αδήριτη την ανάγκη λήψης μέτρων αναδιάρθρωσης των θεσμών της αγοράς εργασίας κατά την 

περίοδο 2010-2019, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και μέτρα σχετικά με το σύστημα 

εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε η άποψη Επιτροπής Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την 

εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και το Σεπτέμβριο του έτους 2016 δημοσιεύθηκαν οι 

Συστάσεις της για την αναθεώρηση των θεσμών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, μεταξύ των 

οποίων περιελήφθησαν συστάσεις για ρήτρες εξαίρεσης στις κλαδικές και 

ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις («RecommendationExpertsGroup for the review 

of the Greek Labour Market Institutes», 27 September 2016, Recommendation 8, σελ. 42-43). 

Εν προκειμένω, η προτεινόμενη ρύθμιση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συστάσεις της Επιτροπής 

Ειδικών Εμπειρογνωμόνων του έτους 2016 και εναρμονιζόμενη με τη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης από τις εθνικές και τοπικές 

ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, κατόπιν διαβούλευσης και 
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συναπόφασης των κοινωνικών εταίρων για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, 

όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως κατ’ εξοχήν 

επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή 

εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης. 

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990 

προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή των ευρείας εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων, 

όπως είναι οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές στις ειδικές συνθήκες ανταγωνιστικότητας 

και λειτουργίας επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους μισθολογικούς 

και λοιπούς όρους τους. 

Με τη ρύθμιση αυτή διευρύνεται το πεδίο επιλογών των κοινωνικών εταίρων να 

διαμορφώνουν, μέσω των ελευθέρων συλλογικών διαπραγματεύσεων, ειδικούς όρους 

αμοιβής και εργασίας για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που οι ειδικές συνθήκες 

λειτουργίας τους ή η οικονομική τους κατάσταση ενδέχεται μην τους επιτρέπουν να 

ανταποκριθούν στους γενικούς όρους των τοπικών ή εθνικών ομοιοεπαγγελματικών και 

κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. 

Ειδικά για τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, 

όπως κατεξοχήν επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής 

διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης, η προτεινόμενη ρύθμιση τονώνει την 

εθνική οικονομία, διασώζοντας τις επιχειρήσεις αυτές και τις θέσεις εργασίας αυτών, μέχρι την 

οικονομική ανάκαμψή τους. 

Καθίσταται σαφές ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση ενισχύεται ο θεσμός των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων, αφού η νομοθετική εξουσία παρέχει πρόσθετη δυνατότητα διαβούλευσης 

και συνυπογραφής στους κοινωνικούς εταίρους, αναγνωρίζοντας ότι αυτοί είναι οι πλέον 

κατάλληλοι να αποφασίζουν.  

Παράλληλα, επειδή η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε επίπεδο κλαδικών και 

ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διασφαλίζεται η προστασία των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς η δύναμη της εκπροσώπησής τους σε κλαδικό ή 

ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο δεν αμφισβητείται. 

Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του 

Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, εξειδικεύονται τα κριτήρια για τις επιχειρήσεις που 

εξαιρούνται και καθορίζονται οι κατηγορίες όρων των συλλογικών συμβάσεων από τους 

οποίους εξαιρούνται, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης, 

ιδίως για τη λήψη μέτρων προστασίας των υφισταμένων θέσεων εργασίας, ειδικά για κάθε 

επιχείρηση. 

Καθίσταται σαφής ο σημαντικός ρόλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, στο οποίο 

μετέχουν εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων, συνεισφέροντας στην ενθάρρυνση του 

κοινωνικού διαλόγου, μέσω της συμμετοχής τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συμμετέχουν στην 

έκφραση γνώμης όσον αφορά στην εξειδίκευση των κριτηρίων για τις επιχειρήσεις που 
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εξαιρούνται και στον καθορισμό των κατηγοριών όρων των συλλογικών συμβάσεων που 

εξαιρούνται για τις επιχειρήσεις αυτές. 

Για την πληρότητα της λειτουργίας αυτής της ρύθμισης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μεταβολές 

που επέφερε ο νόμος στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990, το άρθρο αυτό κωδικοποιεί την 

προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 8 στις ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις του και για το λόγο 

αυτό το άρθρο 49 του νομοσχεδίου αντικαθιστά το άρθρο 3 του ν. 1876/1990. 

Επί του άρθρου 54 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθενται  παράγραφοι 4 και 5 στο άρθρο 6 του ν. 

1876/1990. Με την παράγραφο 4 προβλέπεται η δημιουργία στο Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και ενώσεων 

προσώπων εργαζομένων και Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών, στα οποία καταχωρούνται 

κρίσιμα στοιχεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων 

των εργοδοτών. 

Στα Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών 

εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, οι ενώσεις 

προσώπων εργαζομένων και οι οργανώσεις εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή αυτές που ορίζουν εκπροσώπους τους στα όργανα διοίκησης 

των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορέων, καθώς 

και σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου. Άμεσο στόχο αποτελεί η αξιόπιστη διασφάλιση της 

πληρότητας και διαφάνειας σε σχέση με την ταυτότητα και την αντιπροσωπευτική δυνατότητα 

των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την 

εμπέδωση της αποτελεσματικότητας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εφαρμογής 

των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για τους εξής λόγους: 

α) επιτρέπει σε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων, ένωση προσώπων εργαζομένων 

και οργάνωση εργοδοτών να γνωρίζει αμέσως τη νομική ταυτότητα του φορέα που καλεί σε 

συλλογική διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1876/1990, ζητώντας στοιχεία από 

το αντίστοιχο Μητρώο, 

β) συμβάλλει στην ταχεία και ασφαλή διάγνωση της αντιπροσωπευτικότητας των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων με το αριθμητικό κριτήριο της παραγράφου 2 

του άρθρου 6 του ν. 1876/1990, 

γ) διευκολύνει την ασφαλή διάγνωση του πλήθους των εργαζομένων που απασχολούνται από 

τις επιχειρήσεις δεσμευόμενης εργοδοτικής οργάνωσης για την διάγνωση του αριθμητικού 

κριτηρίου κάλυψης εργαζομένων προς επέκταση κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής 

σύμβασης, 

δ) συμβάλλει στη διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων των οργανώσεων, ειδικά αν 

χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους. 

Στο πλαίσιο αυτό τα μέρη συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και ενώσεων προσώπων 

εργαζομένων έχουν υποχρέωση να τηρούν επικαιροποιημένα στο αντίστοιχο Μητρώο τα 

ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τις τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τυχόν πράξη διάλυσή της, β) τον αριθμό των μελών της 

49



 

συνδικαλιστικής οργάνωσης που έλαβαν μέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) τη 

σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) την έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τα 

λοιπά στοιχεία επικοινωνίας και ε) τις οικονομικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται 

κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις 

συνδεδεμένες με αυτή οντότητες. 

Στο πλαίσιο αυτό τα μέρη συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών έχουν υποχρέωση να 

τηρούν επικαιροποιημένα στο αντίστοιχο Μητρώο τα ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό 

της οργάνωσης εργοδοτών και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τυχόν πράξη διάλυσή 

της, β) τον αριθμό των μελών της οργάνωσης εργοδοτών που έλαβαν μέρος στις εκλογές για 

ανάδειξη διοίκησης, γ) τη σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) την έδρα της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας, ε) τον αριθμό των εργαζομένων που 

απασχολεί κάθε μέλος της εργοδοτικής οργάνωσης και στ) τις οικονομικές της 

καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης 

στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες. 

Η ρύθμιση αυτή αφενός σέβεται τη συνδικαλιστική ελευθερία και αφετέρου δεν γεννάται 

ζήτημα παραβίασης των διατάξεων περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, των ενώσεων προσώπων εργαζομένων και των 

οργανώσεων των εργοδοτών, καθώς δεν θα καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα, αλλά μόνο 

δημόσια έγγραφα, όπως το καταστατικό σύστασης της εκάστοτε οργάνωσης και ενδεχόμενης 

τροποποίησης αυτού και ο απρόσωπος συνολικός αριθμός των μελών των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών, του πλήθους των 

εργαζομένων που απασχολούν οι επιχειρήσεις - μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων ανά 

κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε θέμα 

σχετικά με τη δημιουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 

Οργανώσεων Εργοδοτών, τη δημοσιότητα των στοιχείων του και κάθε αναγκαίο θέμα, καθώς 

και τη χορήγηση πληροφοριών σε σχέση με τα στοιχεία του μητρώου και με την τήρηση της 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως σε σχέση με την 

αντιπροσωπευτικότητα συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.  

Στο άρθρο 6 του ν. 1876/1990 προστίθεται παράγραφος 5 με την οποία δύναται να 

διευκολυνθεί η συμμετοχή των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και 

οργανώσεων εργοδοτών στη λήψη αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και των λοιπών 

οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί κήρυξης απεργίας 

(σύμφωνα με τους όρους του ν. 1264/1982), καθώς θεσπίζεται δυνατότητα διεξαγωγής και με 

ηλεκτρονική ψήφο, με όρους που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη μυστικότητα, όπως θα 

ορίζεται ειδικότερα στο καταστατικό αυτής. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. 

Για την πληρότητα της λειτουργίας αυτής της ρύθμισης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μεταβολές 

που επέφερε ο νόμος στο άρθρο 6 του ν. 1876/1990, το άρθρο αυτό κωδικοποιεί την 
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προτεινόμενη ρύθμιση των παραγράφων 4 και 5 στις ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις του και για τον 

λόγο αυτόν το άρθρο 50 του νομοσχεδίου αντικαθιστά το άρθρο 6 του ν. 1876/1990. 

Επί του άρθρου 55 

Η ισχύς του άρθρου 10 του ν. 1876/1990, είχε ανασταλεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 

του ν. 4024/2011 όσο διαρκούσε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής. Η 

ως άνω αναστολή, ήδη, με το άρθρο 5 του ν. 4475/2017 διατηρήθηκε έως το τέλος του 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Ως εκ τούτου, χωρίς να έχει νομοθετηθεί ποτέ 

απαγόρευση σύναψης συλλογικών συμβάσεων παρουσιάστηκε μείωση του αριθμού των 

κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων. 

Είναι δε αξιοσημείωτο ότι κατά την περίοδο 1991-2011, οι συλλογικές ρυθμίσεις (συμβάσεις 

εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις) κυμαίνονταν ετησίως από 90 έως 224, με μέσο συνολικό 

ποσοστό διαιτητικών αποφάσεων περίπου 12%, και κατά την περίοδο 2011 - 2018 ο μέσος 

ετήσιος αριθμός αυτών είναι περίπου 10. 

Η δραματική μείωση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών ρυθμίσεων και η 

συγκυριακή αύξηση του αριθμού των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων, ιδίως κατά την 

περίοδο 2012-2013, οφείλεται σε πλήθος παραγόντων, στους οποίους συγκαταλέγεται και η 

αναστολή της λειτουργίας της συρροής και της επέκτασης, από τις οποίες δεν προβλέπονταν 

εξαιρέσεις, για ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως ίσχυε για τις ίδιες τις συλλογικές 

συμβάσεις. 

Το ζήτημα της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης κατά τη συρροή συλλογικών συμβάσεων, 

όπως άλλωστε και της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και της διάρκεια της ισχύος τους, 

εξέτασε και η Επιτροπή Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, η οποία δημοσίευσε το Σεπτέμβριο του 

2016 τις Συστάσεις της για την αναθεώρηση των θεσμών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. 

Στην έκθεσή της, έλαβε υπόψη την εφαρμοζόμενη πρακτική στις 28 χώρες-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαχρονικώς παρατηρούμενη μείωση του ποσοστού εργαζομένων 

που οι όροι απασχόλησής τους καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ειδικότερα, 

επεσήμανε την ανάγκη περιορισμού της αρχής της εύνοιας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με την εισαγωγή εξαιρέσεων σε περιπτώσεις εκτάκτων οικονομικών αναγκών των 

επιχειρήσεων («RecommendationExpertsGroup for the review of the Greek Labour Market 

Institutes», 27 September 2016, σελ. 26-29,  Extension of CollectiveAgreements και 

Recommendation 7 και 8 σελ. 41-42). 

Η προτεινομένη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της εφαρμογής της ευνοϊκότερης ρύθμισης 

σε περίπτωση συρροής συλλογικών ρυθμίσεων και ουσιαστικά διαμορφώνει το σύγχρονο 

αποκεντρωμένο σύστημα εφαρμογής όρων συλλογικών ρυθμίσεων ευρύτερης εμβέλειας, ήτοι 

των ομοιοεπαγγελματικών και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων μεταξύ τους, αλλά και έναντι 

των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων.  

Ειδικότερα, δε, αποσαφηνίζεται ότι η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης δεν εφαρμόζεται μεταξύ 

εθνικής και τοπικής συλλογικής σύμβασης κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής αντίστοιχα, ώστε 

να είναι εφικτό τα συμβαλλόμενα μέρη να διαμορφώνουν όρους εργασίας προσαρμοσμένους 

στις τοπικές συνθήκες. Και τούτο, αποκλειστικά σε κλαδικό και ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο, 
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όπου η αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων των μελών συνδικαλιστικών 

οργανώσεων εργαζομένων και οργανώσεων εργοδοτών δικαιολογεί την ικανότητά τους να 

ρυθμίσουν αυτοί και μόνο τα συμφέροντα των μελών τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, με την προτεινόμενη διάταξη: 

(α) διατηρείται ο κανόνας της μη εφαρμογής της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης μεταξύ 

ομοιοεπαγγελματικών έναντι των κλαδικών και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων,  

(β) εισάγεται η δυνατότητα εξαίρεσης συγκεκριμένων επιχειρήσεων από την εφαρμογή της 

αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης κατά τη συρροή κλαδικής και επιχειρησιακής συλλογικής 

σύμβασης ως προς συγκεκριμένους όρους της, εφόσον οι κλαδικές οργανώσεις το έχουν 

συμφωνήσει, και  

(γ) αποκλειστικά και μόνον αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, εισάγεται η υποχρεωτική 

εξαίρεση από την ως άνω αρχή, ειδικά, των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή 

πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης. 

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός της αρχής της ευνοϊκότερης 

ρύθμισης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, αλλά εξαιτίας του υψηλού ποσοστού ανεργίας σε 

όλη τη χώρα, καθίσταται αδήριτη ανάγκη να προβλεφθεί ειδική εξαίρεση που να διευκολύνει 

τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε 

καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού 

συμβιβασμού ή εξυγίανσης, προκειμένου να επιτευχθεί διάσωση αυτών και διατήρηση των 

θέσεων εργασίας.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εκσυγχρονίζεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και 

ενισχύεται το αποκεντρωμένο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και η συλλογική 

αυτονομία των κοινωνικών εταίρων.  

Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της 

Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις των 

επιχειρήσεων που εξαιρούνται και καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της 

παρούσας διάταξης, ιδίως για τη λήψη μέτρων προστασίας των υφισταμένων θέσεων 

εργασίας, ειδικώς για κάθε επιχείρηση.  

Καθίσταται σαφής ο σημαντικός ρόλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, στο οποίο 

μετέχουν εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων, συνεισφέροντας στην ενθάρρυνση του 

κοινωνικού διαλόγου, μέσω της συμμετοχής τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συμμετέχουν στην 

έκφραση γνώμης όσον αφορά στην εξειδίκευση των περιπτώσεων των επιχειρήσεων που 

εξαιρούνται. 

Για την πληρότητα της λειτουργίας αυτής της ρύθμισης και λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές 

που επέφερε ο νόμος στο άρθρο 10 του ν. 1876/1990, το άρθρο αυτό κωδικοποιεί την 

προτεινόμενη ρύθμιση των παραγράφων 2 και 3 στις ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις του και για τον 

λόγο αυτόν το άρθρο 51 του νομοσχεδίου αντικαθιστά το άρθρο 10 του ν. 1876/1990. 
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Επί του άρθρου 56 

Με την προτεινόμενη διάταξη η επέκταση συλλογικών συμβάσεων εναρμονίζεται με την 

ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τον γενικό κανόνα της δυνατότητας 

εξαίρεσης από συγκεκριμένους όρους της συλλογικής σύμβασης. 

Η ισχύουσα ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 προβλέπει 

δυνατότητα επέκτασης κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων και 

διαιτητικών αποφάσεων είτε με πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων ή και μετά από αίτηση ενός ή και των δύο συμβαλλομένων μερών, θέτοντας ως 

μοναδική προϋπόθεση το αριθμητικό κριτήριο της κάλυψης του 51% των εργαζομένων στον 

κλάδο ή το επάγγελμα και σε κάθε περίπτωση μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Εργασίας. 

Η ισχύουσα ρύθμιση δεν συνδέει τη διαδικασία επέκτασης με τη διαβούλευση μεταξύ των 

δεσμευόμενων μερών, καθώς η επέκταση εδράζεται στην απόφαση του Υπουργού που 

εκδίδεται κατά διακριτική του ευχέρεια μετά την αμιγώς, συμβουλευτική γνώμη του Ανωτάτου 

Συμβουλίου Εργασίας, με μόνη προϋπόθεση για την αιτιολόγηση αυτής, την αναφορά ότι η 

επέκταση καλύπτει το 51% των εργαζομένων στον κλάδο ή το επάγγελμα. 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται ως προϋποθέσεις: α) η υποβολή αίτησης για 

επέκταση από οποιοδήποτε από τα δεσμευόμενα μέρη προς τον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, β) τεκμηριωμένη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 

ότι η συλλογική ρύθμιση δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 

50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος, και γ) διαβούλευση αυτών ενώπιον 

του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας για την αναγκαιότητα της επέκτασης, τις επιπτώσεις στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την απασχόληση. 

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι το αριθμητικό κριτήριο κάλυψης εργαζομένων για την 

επέκταση συλλογικής σύμβασης θα προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Εργοδοτικών 

Οργανώσεων, που θα δημιουργηθεί. Κατ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η τήρηση της 

ελευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατά τη διαδικασία της επέκτασης με 

απόφαση της δημόσιας αρχής. 

Εξαιτίας της ευρύτητας της έκτασης εφαρμογής των συλλογικών ρυθμίσεων που είναι δεκτικές 

επέκτασης, όπως και στην περίπτωση της συρροής, προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης 

αυτών, αλλά με εισαγωγή εξαιρέσεων από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων ή του συνόλου 

της επεκτεινόμενης συλλογικής σύμβασης για επιχειρήσεις που οι οικονομικές τους 

δυνατότητες δεν το επιτρέπουν, ήτοι για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής 

διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης. Οι εξαιρέσεις αυτές 

εναρμονίζονται με τις προβλέψεις της παραγράφου 2.3. αυτού του άρθρου, ώστε η επέκταση 

των συλλογικών συμβάσεων να συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης και ολιστικής 

οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή και ταυτοχρόνως με διατήρηση των υφιστάμενων 

θέσεων εργασίας. Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας όσο και 

για τις διαιτητικές αποφάσεις. 
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Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του 

Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι περιπτώσεις των 

επιχειρήσεων που εξαιρούνται και κάθε σχετικό θέμα, και ιδίως η λήψη μέτρων προστασίας 

των υφισταμένων θέσεων εργασίας ειδικώς για κάθε επιχείρηση. 

Καθίσταται σαφής ο σημαντικός ρόλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, στο οποίο 

μετέχουν εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων, συνεισφέροντας στην ενθάρρυνση του 

κοινωνικού διαλόγου, μέσω της συμμετοχής τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συμμετέχουν στην 

έκφραση γνώμης όσον αφορά στην εξειδίκευση των περιπτώσεων των επιχειρήσεων που 

εξαιρούνται. 

Για την πληρότητα της λειτουργίας αυτής της ρύθμισης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μεταβολές 

που επέφερε ο νόμος στο άρθρο 11 του ν. 1876/1990, το άρθρο αυτό κωδικοποιεί την 

προτεινόμενη ρύθμιση των παραγράφων 2 και 3 στις ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις του και για τον 

λόγο αυτόν το άρθρο 52 του νομοσχεδίου αντικαθιστά το άρθρο 11 του ν. 1876/1990 και 

ρυθμίζει συνολικά την οικειοθελή προσχώρηση και την με διοικητική πράξη επέκταση των 

συλλογικών συμβάσεων. 

Επί του άρθρου 57 

Το άρθρο 6 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που κυρώθηκε με τον ν. 

4359/2016, όπως και η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 154/1981 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας «ILO» που κυρώθηκε με το ν. 2403/1996 (ΦΕΚ Α’ 99/1996), ρυθμίζουν με κανόνες 

υπερνομοθετικής ισχύος την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την οποία ήδη 

από το έτος 1975 κατοχυρώνει το Σύνταγμα της χώρας μας στην παράγραφο 2 του άρθρου 22. 

Στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Συντάγματος αναγνωρίζεται σε περίπτωση 

αποτυχίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η δυνατότητα επίλυσης συλλογικών 

διαφορών με διαιτησία. Ωστόσο, στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Συντάγματος δεν 

προσδιορίζεται με σαφήνεια κατά πόσο πρόκειται για «εκούσια διαιτησία», ήτοι με συμφωνία 

των μερών δεσμευτική επίλυση ορισμένης διαφοράς ή για «μονομερή υποχρεωτική 

διαιτησία», ήτοι προσφυγή ενός εκ των ενδιαφερομένων μερών σε διαιτησία που οδηγεί σε 

δεσμευτική επίλυση της συλλογικής διαφοράς με διαιτητική απόφαση. 

Σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012 που είχε εκδοθεί με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της 

παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α΄ 28), καταργήθηκε η μονομερής προσφυγή 

στη διαιτησία. Ωστόσο, η υπ’ αριθ. 2307/2014 απόφαση του Σ.τ.Ε. (Ολομ.) έκρινε συμβατή με 

το Σύνταγμα τη μονομερή υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία, όπως είχε προβλεφθεί με το 

ν. 1876/1990. Ως εκ τούτου, προκειμένου να εναρμονισθεί η νομοθεσία με την υπ’ αριθ. 

2307/2014 απόφαση του Σ.τ.Ε. (Ολομ.), με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4303/2014 

(Α΄ 231) επανήλθε η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. 

Εν προκειμένω, χρήζει αξιοσημείωτης αναφοράς ότι η μειοψηφία έκρινε ότι το καταργούμενο 

σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας υπονομεύει από τη φύση του, τη συλλογική 

διαπραγμάτευση, η οποία πρέπει να αποτελεί τον κύριο τρόπο επιλύσεως των συλλογικών 

διαφορών και θάλπει την τάση του μέρους που θεωρεί ότι, για διάφορους λόγους, θα τύχει 

ευνοϊκής αντιμετώπισης από τη διαιτησία, να μην επιζητεί τη συλλογική διαπραγμάτευση ή να 
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προσφεύγει προσχηματικώς μόνον σε αυτήν και να άγει στη συνέχεια μονομερώς τη διαφορά 

στη διαιτησία. 

Περαιτέρω, το ζήτημα της μονομερούς υποχρεωτικής διαιτησίας κρίθηκε προσφάτως από 

αρμόδια επιτροπή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία συνέστησε στην Ελληνική 

Κυβέρνηση τη λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η μονομερής προσφυγή 

στη διαιτησία θα επιτρέπεται μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις και να διασφαλιστεί 

ότι το κράτος θα απέχει από κάθε παρέμβαση που θα περιορίζει το δικαίωμα σε ελεύθερη και 

οικειοθελή συλλογική διαπραγμάτευση (εξέταση στο πλαίσιο των ΔΣ 98 και 154 ( IndividualCase 

(CAS) - Discussion: 2018, Publication: 107th ILC session (2018) DirectRequest (CEACR) - 

(Observation CEACR adopted 2018 published 108th ILC (session 2019)). 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ειδικών Εμπειρογνωμόνων δεν διατύπωσε σύσταση και 

περιορίστηκε στην επισήμανση ότι η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία πρέπει να είναι 

«έσχατη λύση» και ότι το ισχύον σύστημα πρέπει να επαναξιολογηθεί 

(«RecommendationExpertsGroup for the review of the Greek Labour Market Institutes», 27 

September 2016, σελ. 26-29, 3. Extension of CollectiveAgreements και Recommendation 10 σελ. 

44-45). 

Προσέτι, στόχος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων 

Εργασίας 98 και 154, των Συστάσεων 92 και 163 και του άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη είναι η προστασία του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης και η προώθηση 

της ελεύθερης και εκούσιας συλλογικής διαπραγμάτευσης και ως εκ τούτου, η διαιτησία πρέπει 

να έχει επικουρικό χαρακτήρα και να λειτουργεί ως έσχατο μέσο επίλυσης συλλογικής 

διαφοράς. 

Ωστόσο, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει δυνατότητα μονομερούς 

προσφυγής στις εξής περιπτώσεις: α) από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος 

αρνήθηκε τη μεσολάβηση, β) από οποιοδήποτε μέρος αποδέχτηκε την πρόταση του 

μεσολαβητή που απέρριψε το άλλο μέρος (παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 που 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4303/2014 (ΦΕΚ Α΄ 28) και η 

περίπτωση β΄ αντιστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105) 

δεν συνάδει με τον επικουρικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η προσφυγή στη διαιτησία, 

καθιστώντας αυτή μη επιτυχή, καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο: 

α) συμβάλλει στον περιορισμό της συλλογικής αυτονομίας, του διαλόγου και της συλλογικής 

διαπραγμάτευσης,  καθώς, όπως έχει αποδειχθεί, τα εξαναγκαστικά συστήματα επίλυσης 

συλλογικών διαφορών εθίζουν τα μέρη στο να καταφεύγουν σε αυτά πριν εξαντλήσουν κάθε 

προηγούμενο μέσο, 

β) βλάπτει την εθνική οικονομία, καθώς διαιτητικές αποφάσεις κατόπιν μονομερούς 

προσφυγής στη διαιτησία περί μισθολογικών αυξήσεων που δεν συμβαδίζουν με τη βελτίωση 

της παραγωγικής δυνατότητας της χώρας και ιδίως της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του 

τομέα των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, ελλοχεύουν ποικίλους κινδύνους, 

γ) δεν οικοδομείται εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών, η οποία μπορεί να εμπεδωθεί μόνο μέσα 

από ελεύθερες διαπραγματεύσεις. 
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Ο σεβασμός της συλλογικής αυτονομίας που εκπληρώνεται μόνο μέσω της προσφυγής στη 

διαιτησία ως επικουρικό και έσχατο μέσο διασφαλίζει την ελευθερία, προάγει τις ελεύθερες 

διαπραγματεύσεις και αποτρέπει την επανάληψη σφαλμάτων του παρελθόντος. 

Ως εκ τούτου, καθίσταται αδήριτη ανάγκη η ερμηνεία του Συντάγματος και η θέση της 

Πολιτείας επί του θεσμού, να έχουν ως άμεσο στόχο την προάσπιση της ελευθερίας των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων, εναρμονίζοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με τις 

συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Εκτός τούτου, πρέπει να αποφευχθεί η παρέλκυση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης 

προκειμένου να μην αφήνονται εργαζόμενοι, χωρίς την προστασία της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας. 

Πέραν του ότι αυτό δέχεται η υπ’ αριθμ. 2307/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

παράλληλα συνάδει με το θεμιτό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής περί προαγωγής του 

διαλόγου και των συμφωνιών στους εργασιακούς χώρους προκειμένου να επιτευχθεί 

εργασιακή ειρήνη και ανάταξη της οικονομίας. Αυτό, δε, καθίσταται αδήριτη ανάγκη, όταν 

πρόκειται για επιχειρήσεις που εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. 

Κατά συνέπεια, ο θεσμός της διαιτησίας πρέπει να λειτουργεί πραγματικά επικουρικά προς τη 

συλλογική αυτονομία, ως έσχατο μέσο επίλυσης της διαφοράς. 

Με αυτά τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πρόσφατες συστάσεις της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα μονομερούς 

προσφυγής στη διαιτησία, όμως, αποκλειστικά ως έσχατο μέσο επίλυσης των συλλογικών 

διαφορών εργασίας, στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 

α) εάν η συλλογική διαφορά αφορά σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, 

η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του 

κοινωνικού συνόλου κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 1264/1982 όπως 

συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 1915/1990, όπως αυτές 

ορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 

του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, 

β) εάν η συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και 

αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυσή της επιβάλλεται 

από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, συνδεόμενο με τη 

λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, οριστική αποτυχία των διαπραγματεύσεων υπάρχει, 

εφόσον σωρευτικά: αα) έληξε η κανονιστική ισχύς τυχόν υπάρχουσας συλλογικής σύμβασης 

εργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 6/2012 και ββ) έχει εξαντληθεί 

κάθε άλλο μέσο συνεννόησης και συνδικαλιστικής δράσης, ενώ το μέρος που προσφεύγει 

μονομερώς στη διαιτησία συμμετείχε στη διαδικασία μεσολάβησης και αποδέχτηκε την 

πρόταση μεσολάβησης. 

Η συνδρομή των ανωτέρω περιπτώσεων απαιτείται να αναφέρεται ρητά στην αίτηση του 

μονομερώς προσφεύγοντος στη διαιτησία και να υπάρχει, επιπροσθέτως, ειδική μνεία στην 

αιτιολογία της διαιτητικής απόφασης. 

56



 

Τέλος, η αίτηση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία πρέπει να περιέχει και πλήρη αιτιολογία 

σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που την δικαιολογούν, η δε διαιτητική απόφαση 

που εκδίδεται επ’ αυτής είναι άκυρη, εάν δεν περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά με τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων που δικαιολογούν τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία. 

Εάν μάλιστα η συλλογική διαφορά αφορά σε επιχείρηση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, 

όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει 

στην αίτηση επισυνάπτεται η γνώμη της διυπουργικής επιτροπής δημοσίων επιχειρήσεων και 

οργανισμών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005, όπως ισχύει επί της συλλογικής διαφοράς.  

Για την πληρότητα της λειτουργίας αυτής της ρύθμισης και λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές 

που επέφερε ο νόμος στο άρθρο 16 του ν. 1876/1990, το άρθρο αυτό κωδικοποιεί την 

προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 στις ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις του και για τον λόγο 

αυτόν το άρθρο 53 του νομοσχεδίου αντικαθιστά το άρθρο 16 του ν. 1876/1990. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Επί του άρθρου 58 

Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 2112/1920, όπως ισχύει (τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 56 του ν. 4487/2017), η «αξιόλογη» καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων 

αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των 

όρων εργασίας, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης. Ο όρος « αξιόλογη» είναι αόριστος, 

με αποτέλεσμα να γεννάται θέμα ερμηνείας και εφαρμογής της διάταξης, και ανασφάλεια 

δικαίου, εφόσον εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στην υποκειμενική κρίση των μερών ο 

χαρακτηρισμός ή μη, ως «αξιόλογης», της καθυστέρησης των δεδουλευμένων αποδοχών. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων 

αποδοχών από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, πέραν των 2 μηνών, να συνιστά μονομερή 

βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, ανεξαρτήτως της αιτίας καθυστέρησης.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τίθεται απώτατο χρονικό όριο, πέραν του οποίου, η καθυστέρηση των 

δεδουλευμένων αποδοχών θα συνιστά αυτοδικαίως βλαπτική και μονομερή τροποποίηση των 

όρων εργασίας, κατ΄ αθέτηση της εργασιακής σύμβασης από τον εργοδότη.  

Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται η ανασφάλεια δίκαιου που δημιουργούσε 

ο αόριστος όρος «αξιόλογη».  

Επί του άρθρου 59 

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ο εργαζόμενος 

με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, αν παραστεί ανάγκη για παροχή πρόσθετης 

εργασίας πέραν της συμφωνηθείσας, έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το 

κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη.  
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Επιπροσθέτως, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στο μερικώς 

απασχολούμενο να αρνηθεί την παροχή πρόσθετης εργασίας, πέραν της συμφωνημένης, όταν 

αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 

1892/1990, και θεσπίζεται ότι ο μερικώς απασχολούμενος, όταν αυτός καλείται από τον 

εργοδότη να παράσχει πρόσθετη εργασία πέραν από τη συμφωνηθείσα, δικαιούται 

προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα 

εργασίας που θα παράσχει. Με την παρούσα ρύθμιση, ρητώς, προβλέπεται ότι η πρόσθετη 

αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και τη συμπλήρωση του 

πλήρους ημερησίου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζόμενου. 

Στόχος της εν λόγω ρύθμισης είναι η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων μερικής 

απασχόλησης απέναντι στις σύγχρονες πρακτικές καταστρατήγησης των εργασιακών 

δικαιωμάτων τους, θεσπίζοντας την προσαύξηση του δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της 

συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας. Η παρούσα διάταξη στρέφεται κατά 

της υποδηλωμένης απασχόλησης, διότι αποσκοπεί να μειώσει δραστικά όλες εκείνες τις 

συμβάσεις εργασίας, οι οποίες εικονικά και μόνο πληρούν τους όρους μερικής απασχόλησης, 

ενώ στην πραγματικότητα υποκρύπτονται σε αυτές, όροι εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

Η προτεινόμενη διάταξη, η οποία ορίζει ότι η εκ μέρους του μερικώς απασχολούμενου 

πρόσθετη εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και τη συμπλήρωση 

του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση 

αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα απέναντι σε οποιαδήποτε, τυχόν, υπερωριακή απασχόληση και 

καταστρατήγηση της φύσης της μερικής απασχόλησης.  

Επί του άρθρου 60 

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Πληροφοριακού Σύστηματος «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θεσμοθετείται υποχρέωση καταχώρησης και 

της απασχόλησης με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εργοσήμου. Ως εκ τούτου, με την 

προωθούμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη και πληρέστερη χαρτογράφηση και 

απεικόνιση της απασχόλησης.  

 

Επί του άρθρου 61 

Προς άρση της αβεβαιότητας σχετικά με τους όρους αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία άπτεται και των θεμάτων της απόσπασης εργαζομένων 

από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες, στο πλαίσιο διεθνικής 

παροχής υπηρεσιών, έχουν ήδη αποσπάσει ή πρόκειται να αποσπάσουν εργαζόμενους στο 

έδαφος της Ελλάδας καθίσταται αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος των 

εγκατεστημένων στο Ηνωμένο Βασίλειο επιχειρήσεων στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στο 

έδαφος της Ελλάδας με ταυτόχρονη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των 

αποσπασμένων εργαζομένων για μία μεταβατική περίοδο, εφόσον η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου γίνει χωρίς συμφωνία. 
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Στο ανωτέρω πλαίσιο, με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το δικαίωμα και η δυνατότητα 

των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο να προβαίνουν σε 

απόσπαση εργαζομένων στο έδαφος της Ελλάδας για μία μεταβατική περίοδο, με εφαρμογή 

του ίδιου θεσμικού πλαισίου που ισχύει για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε 

κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στόχος της διάταξης είναι η ομαλή μετάβαση των εν λόγω επιχειρήσεων και εργαζομένων στο 

νέο καθεστώς που θα δημιουργηθεί, εάν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου γίνει χωρίς 

συμφωνία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρεμποδίζεται τυχόν αιφνιδιασμός και κατ’ επέκταση 

αίρονται τυχόν εμπόδια στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υπό τους όρους της αμοιβαιότητας. 

Επί του άρθρου 62 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι όπου στο κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό 

πλαίσιο αναφέρεται ως μέλος συλλογικού οργάνου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

Εργασίας, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο διασφάλισης της συνέχειας της 

διοικητικής δράσης και της εύρυθμης λειτουργίας των οικείων συλλογικών οργάνων. 

Επί του άρθρου 63 

 Η από 28.03.2018 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΠΚ 6/29.3.2018), η οποία 

υπεγράφη αφενός μεταξύ του ΣΕΒ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και 

Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 

(ΕΣΕΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), και αφετέρου της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), είχε διάρκεια ισχύος από 1.1.2018 έως 

31.12.2018, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 αυτής. 

Κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 1876/1990, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 40 

του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄), «οι κανονιστικοί όροι εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας 

που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα εξάμηνο από τη λήξη ή 

καταγγελία και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα 

αυτό». 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι όροι της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ, πλην όσων έχουν κυρωθεί 

με νόμο, έπαψαν να ισχύουν από 1ης Ιουλίου 2019. 

Οι εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς 

όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, όπως ορίζεται στο εδάφιο 

2α της υποπαραγράφου ΙΑ. 11 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 

222 Α΄) το οποίο αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 

1876/1990).  

Συνεπώς, προκειμένου να διατηρηθεί σε πλήρη κανονιστική ισχύ το σύνολο των μη 

μισθολογικών όρων εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προσελήφθησαν, μετά την 30ή Ιουνίου 2019, κρίνεται 
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αναγκαία η δια τυπικού νόμου και με αναδρομική ισχύ παράταση της χρονικής ισχύος της από 

28.3.2018 ΕΓΣΣΕ έως τη σύναψη νέας και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019, διάστημα που 

κρίνεται εύλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συλλογική διαπραγμάτευση για τη σύναψη 

νέας. 

Επί του άρθρου 64 

Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται μεταβατικά το επείγον πρόβλημα της λήξης της 

πενταετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και 

Διαιτησίας που συμπληρώθηκε την 29η Απριλίου 2019 και δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη 

συγκρότησή του λόγω της εγγενούς δυσκολίας της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία τελεί υπό προσωρινή 

Διοίκηση από την 17η Απριλίου 2019.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση επιφέρει τη συνέχιση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που 

είχε συγκροτηθεί με την υπ’  αριθμ. 10650/Δ1.1956/ 9.4.2014 (ΥΟΔΔ 233/29-04-2014) 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Επί του άρθρου 65 

Στον τομέα της αδήλωτης εργασίας, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως έχει 

διαμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν. 4554/2018, κρίνεται σκόπιμο να 

ενισχυθεί, ώστε να αντιμετωπιστεί πιο αυστηρά αλλά και πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο 

της αδήλωτης εργασίας. Για τον λόγο αυτόν, εκτός από τις κυρώσεις οικονομικού χαρακτήρα 

(πρόστιμα) που ήδη προβλέπονται με τις ισχύουσες διατάξεις, θεσπίζεται η συστηματοποίηση 

των ελέγχων με την διενέργεια υποχρεωτικών επανελέγχων, εντός συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος σε εργοδότες ή επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν ήδη τελέσει παράβαση αδήλωτης 

εργασίας. Ο ν. 4554/2018 στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 ορίζει τις προϋποθέσεις 

επιβολής προστίμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε και του Ε.Φ.Κ.Α. σε επιχειρήσεις ή 

εργοδότες, στους οποίους διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια ελέγχου από τις ανωτέρω 

υπηρεσίες, η μη αναγραφή εργαζομένων στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που υποχρεούται 

να τηρεί κάθε επιχείρηση ή εργοδότης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προστίθεται στο άρθρο 

5 του ν. 4554/2018 η παράγραφος 3, η οποία καθιστά υποχρεωτική την διενέργεια 

επανελέγχου, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, από την διαπίστωση της 

πρώτης παράβασης, σε εργοδότες ή επιχειρήσεις που έχουν ήδη εντοπιστεί να διαπράττουν 

παραβάσεις αδήλωτης εργασίας. Το μέτρο αυτό, εντασσόμενο στο πλαίσιο της συνολικής 

ενίσχυσης και συστηματοποίησης της ελεγκτικής δράσης, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση τυχόν 
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φαινομένων υποτροπής των επιχειρήσεων ή εργοδοτών που είχαν παραβατική συμπεριφορά. 

Παράλληλα, μέσω της θέσπισης ενός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, εντός του 

οποίου καθίσταται υποχρεωτικός ο επανέλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση στη 

νομιμότητα αποτρέπονται με αποτελεσματικό τρόπο φαινόμενα νέων παραβάσεων και 

δημιουργούνται ισχυρά αντικίνητρα προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση των 

παραβατικών επιχειρήσεων και εργοδοτών. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 καταργείται, 

ώστε αφενός να επιλυθούν νομικές και διοικητικές αστοχίες του παρελθόντος που 

δημιούργησαν διοικητικά βάρη και αφετέρου σταδιακά να περιοριστούν αδυναμίες 

απλοποίησης της διαδικασίας που είχαν ως αποτέλεσμα αναποτελεσματική εφαρμογή με 

αμφίβολο αποτέλεσμα για τον εργαζόμενο. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται στο άρθρο 5 του ν. 4554/2018 η παράγραφος 6 

προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο της άσκησης των ενδίκων βοηθημάτων κατά της 

πράξης επιβολής προστίμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του Ε.Φ.Κ.Α.. 

Ειδικότερα ορίζεται ότι η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου 

Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της πράξης επιβολής προστίμου είναι εξήντα (60) ημέρες από 

την επίδοση της πράξης επιβολής προστίμου, όπως ισχύει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

Επί του άρθρου 66 

Με την παράγραφο 1 και 2 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η δυνατότητα έκπτωσης 

επί του τυχόν επιβληθέντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α και Σ.ΕΠ.Ε προστίμου, σε 

επιχειρήσεις ή εργοδότες που εντοπίστηκαν να μην αναγράφουν τους εργαζομένους τους στον 

ισχύοντα πίνακα προσωπικού, παραβαίνοντας την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. 

Ειδικότερα, το πρόστιμο του ποσού των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500 ευρώ) 

ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ευρώ), εάν ο εργοδότης προβεί στην 

πρόσληψη του αδήλωτου εργαζόμενου, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

διενέργειας του ελέγχου, καταρτίζοντας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους 

απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών. Ειδικά για τις εποχικές επιχειρήσεις, εάν ο 

εργοδότης προχωρήσει στην πρόσληψη του αδήλωτου εργαζομένου με σύμβαση εργασίας 

πλήρους απασχόλησης, θεσπίζεται συγκεκριμένο απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη 

διάρκεια της σύμβασης εργασίας, ήτοι διάρκεια σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης 

τουλάχιστον τριών μηνών δοθέντος ότι λόγω της φύσης της εποχικής εργασίας, η δωδεκάμηνη 

υποχρέωση απασχόλησης δεν καθίσταται εφικτή. Σε αυτή την περίπτωση, το επιβαλλόμενο 

πρόστιμο από το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500 ευρώ) μειώνεται στο 

ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ). Επιπροσθέτως, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

περιπτώσεις που, λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους, δεν επαρκεί το εναπομείναν 

διάστημα λειτουργιάς για την συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου διαστήματος 

απασχόλησης (δηλαδή, τουλάχιστον, τρεις μήνες) ώστε να είναι δυνατή η έκπτωση στο ήδη 

επιβληθέν πρόστιμο, προβλέπεται η συμπλήρωση του χρόνου απασχόλησης με κατάτμηση της 

σύμβασης εργασίας με την προϋπόθεση, ότι αυτή ολοκληρώνεται στο πέρας της επόμενης 

περιόδου λειτουργιάς. Η παρούσα ρύθμιση, προβλέποντας τη δυνατότητα μείωσης του 

προστίμου, έχει στον πυρήνα της τη σύνδεση της παράβασης με τη συμπεριφορά του 
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εργοδότη, στοχεύοντας να δώσει κίνητρο αλλά και μία, μοναδική ευκαιρία σε όλες εκείνες τις 

επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν τελέσει παράβαση να προχωρήσουν στην πρόσληψη των 

αδήλωτων εργαζομένων τους, προκειμένου να τύχουν εκπτώσεως στο ήδη επιβληθέν σε βάρος 

τους πρόστιμο. Παράλληλα, η παρούσα προτεινόμενη ρύθμιση λογίζεται ως ένα «μέτρο 

επαναφοράς» στη νομιμότητα, ισχυροποιεί τη θέση του αδήλωτου εργαζόμενου, ενισχύει την 

απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και δημιουργεί συνθήκες 

σταθερής απασχόλησης των μισθωτών. 

Τα ανωτέρω συνεπικουρούνται και από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, στην οποία 

ορίζεται ότι ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού από την 

ημερομηνία και ώρα του ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια των ως άνω χρονικών περιόδων, 

δώδεκα και τριών μηνών, της παραγράφου 1 και 2 αντίστοιχα.  

Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι η δέσμευση του εργοδότη για διατήρηση του ήδη υπάρχοντος 

συνολικού αριθμού θέσεων εργασίας, ώστε να εφαρμοστεί με ορθολογικό και δίκαιο τρόπο η 

δυνατότητα της έκπτωσης. 

Στην κατεύθυνση αυτή στην παράγραφο 6 της προτεινόμενης διάταξης, με την οποία 

τροποποιείται η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018 μόνο ως προς το δεύτερο 

εδάφιο της και ορίζεται ότι «...Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχεται όταν ο εργοδότης είναι 

υπότροπος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5.».  Δημιουργείται έτσι μία επιπλέον 

ασφαλιστική δικλείδα, ώστε να τυγχάνουν εφαρμογής οι ευεργετικές διατάξεις μία μόνο φορά 

και να αποκλείονται από την εφαρμογή τους όσες επιχειρήσεις διαπράττουν νέα παράβαση 

αδήλωτης εργασίας. 

Επί του άρθρου 67 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 4554/2018 προβλέπεται ότι σε περίπτωση επιβολής σε 

μία επιχείρηση, εκμετάλλευση ή άλλη εργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του 

Ε.Φ.Κ.Α. περισσοτέρων του ενός προστίμου για αδήλωτη εργασία του ίδιου εργαζόμενου, που 

προκύπτουν από έλεγχο κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, η υποχρέωση καταβολής 

προστίμου ισχύει για την πράξη επιβολής προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργοδότη. 

Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποφυγή της εκ νέου επιβολής κυρώσεως για την ίδια 

παράβαση καθώς και η αποτροπή ενδεχόμενων αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των ελεγκτικών 

μηχανικών του Σ.ΕΠ.Ε. και του Ε.Φ.Κ.Α.. 

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 7 του ν. 

4554/2018, η οποία θεσπίζει ένα νέο μέτρο το οποίο αποσκοπεί στην καταπολέμηση του 

φαινομένου της αδήλωτης εργασίας και στο δραστικό περιορισμό της συστηματικής 

παραβίασης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου στο οποίο θα 

καταγράφονται αναλυτικά όλες εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατόπιν ελέγχου, θα 

διαπιστώνεται ότι τελούν παραβάσεις που αφορούν στην αδήλωτη εργασία.  

Μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. και του Ε.Φ.Κ.Α. 

συστηματοποιείται το ελεγκτικό έργο, εφόσον όλες οι εμπλεκόμενες αρμόδιες ελεγκτικές 

υπηρεσίες συλλέγουν και διαθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία των ελέγχων τους, προκειμένου να 
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εντοπιστούν και να καταγραφούν οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που έχουν παραβατική 

συμπεριφορά συμβάλλοντας στη συνολική χαρτογράφηση της αδήλωτης εργασίας. 

Παράλληλα, μέσα από τη συλλογή στοιχείων ελέγχου από όλες τις  αρμόδιες ελεγκτικές 

υπηρεσίες επιχειρείται να διαμορφωθεί η συνολική εικόνα της συμμόρφωσης και της 

απόδοσης των ελέγχων, εντοπίζοντας τις επιχειρήσεις ή τους εργοδότες που αρνούνται να 

συμμορφωθούν, ώστε να δημιουργηθεί ένας ασφαλής μηχανισμός αποτροπής των 

παραβάσεων και επίτευξης της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων μέσα από την έρευνα, 

τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες που 

παραβιάζουν την ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία. 

Με τη βοήθεια του μητρώου θα εντοπίζεται, τυχόν, υποτροπή, μετά τη διενέργεια του πρώτου 

ελέγχου, των παραβατικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ακολουθήσει επιβολή επαυξημένων 

ποινών. Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη καταγραφή 

της παραβατικότητας στον τομέα της αδήλωτης εργασίας, έτσι ώστε να εξάγονται 

τεκμηριωμένα συμπεράσματα αναφορικά με αυτήν, προκειμένου, κατόπιν ανάλυσης, να 

συμβάλλουν στον προγραμματισμό της δράσης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

όλων των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών καθώς και για την περαιτέρω χάραξη στρατηγικής 

καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.  

Τέλος, με την παρούσα διάταξη ορίζεται ότι η καταγραφή στο μητρώο αδήλωτης εργασίας 

συνεπάγεται αποκλεισμό των παραβατικών επιχειρήσεων από την δυνατότητα υπαγωγής τους 

σε ευνοϊκές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, δημιουργώντας ένα πολλαπλό 

μηχανισμό κινήτρων και αντικινήτρων. 

Επί του άρθρου 68 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση απόφασης ώστε να ρυθμίζει τα κάτωθι:  

α. τη διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, του παρόντος 

Κεφαλαίου και ιδίως προθεσμίες για την υποβολή αντιρρήσεων κατά πράξεων διοικητικών 

κυρώσεων, άσκηση του δικαιώματος προηγουμένης ακροάσεως από μέρους του παραβάτη 

εργοδότη, τη διαδικασία επανελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων επιβολής 

διοικητικών κυρώσεων και μείωσης προβλεπόμενου προστίμου καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου,  

β. κάθε θέμα σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο, την ενημέρωση των 

αρμοδίων υπηρεσιών είσπραξης ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών και κάθε άλλο θέμα 

σχετικά με τη διάρκεια διατήρησης των στοιχείων στο Μητρώο, τη χορήγηση στοιχείων σε 

τρίτους, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων των Υπηρεσιών καθώς και τους όρους, το είδος και τη διάρκεια εξαίρεσης των 

παραβατών από ρυθμίσεις εξόφλησης ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών και 

προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.  

Προσέτι, ορίζεται ότι η ισχύς των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 5 και των παραγράφων 

1, 2, 3 και 6 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018 αρχίζει από την έκδοση της σχετικής απόφασης του 
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Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου, από εκδόσεως της οποίας καταργείται η υπ’ αριθ. 43614/996/21.08.2018 

(ΦΕΚ Β΄ 3521)  Υπουργική Απόφαση και η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 

4554/2018 από την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, ώστε να µην ανακύψει κενό στην αποτελεσματική εφαρµογή τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Επί του άρθρου 69 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στο ΚΕΑΟ η δυνατότητα, εκτός από τη λήψη των 

μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον Κ.Ε.Δ.Ε., να απαγορεύει τη χρήση 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ., σε εργοδότες που έχουν, 

ως επί το πλείστον, μεγάλες και μη ρυθμισμένες οφειλές, οι οποίοι, ενώ υποβάλλουν κάθε 

μήνα Α.Π.Δ., δεν καταβάλλουν τις δηλούμενες με αυτήν εισφορές, με αποτέλεσμα τη συνεχή 

δημιουργία νέων οφειλών κάθε μήνα. 

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της ανάπτυξης στρατηγικών εισφοροδιαφυγής, 

γι’ αυτό και εφαρμόζεται κυρίως σε εργοδότες που εκμεταλλευόμενοι το απρόσωπο των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 

χρησιμοποιώντας μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του φορέα από την 

περιουσία του οφειλέτη ή αποσκοπούν στην αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών 

υπευθύνων (π.χ. δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, τοποθέτηση εικονικών υπευθύνων χωρίς 

περιουσία ή υπέργηρων ή πρώην υπαλλήλων της επιχείρησης κ.λπ.). Για να μην καταλήξει το 

μέτρο σε βάρος των εργαζομένων της επιχείρησης, οι Α.Π.Δ. που δεν γίνονται δεκτές 

ηλεκτρονικά μπορούν να υποβληθούν με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία 

του Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία όμως θα προσκομιστούν φορολογικά στοιχεία, ενώ ο εργοδότης θα 

υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο. Η καταχώριση των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό – 

μαγνητικό μέσο έχει σαν προϋπόθεση την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που 

δηλώνονται με αυτές. Προβλέπεται όμως κατ’ εξαίρεση, κατά τις δύο πρώτες υποβολές, η 

δυνατότητα καταχώρισης Α.Π.Δ. περισσότερων μισθολογικών περιόδων με καταβολή μέρους 

των εισφορών, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο βλάβης των εργαζομένων σε 

περίπτωση οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη να καταβάλλει τις εισφορές πολλών 

μισθολογικών περιόδων ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής. 

Η διάταξη προβλέπει επίσης τις προϋποθέσεις με τις οποίες σε εργοδότες που τακτοποιούν τις 

οφειλές τους μπορεί να αρθεί η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

Ε.Φ.Κ.Α. 

Επί του άρθρου 70 

Με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι ως προς τη διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση 

του ν. 4611/2019, ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 11 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου, προβλέπονται δύο στάδια ολοκλήρωσης της 
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διαδικασίας. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προκειμένου να υπολογιστεί 

το ποσό των οφειλών του. Εφόσον το ποσό των οφειλών έχει υπολογιστεί και διαβιβαστεί στο 

ΚΕΑΟ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπαγωγή στην ρύθμιση ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, 

ήτοι η υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ. 

Με την παρούσα διάταξη προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 και 

προβλέπεται ότι η 30η Σεπτεμβρίου 2019, η οποία έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία 

υπαγωγής στη ρύθμιση, αφορά στην υποβολή και μόνο της αίτησης στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προκειμένου εν συνεχεία να 

υπολογιστεί το ποσό των οφειλών. Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής 

θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Φ.Κ.Α. στις περιπτώσεις 

οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση και διόρθωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι 

οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και σε κάθε περίπτωση χωρίς να απαιτείται η τελική 

επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Ακόμα και μετά το πέρας της καταληκτικής 

ημερομηνίας, δύναται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στην ρύθμιση με την υποβολή 

της αίτησης (δεύτερο στάδιο) η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί πέραν της 

31ης Δεκεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι με την διάταξη αυτή εξασφαλίζεται η θεμελίωση του 

δικαιώματος και κατοχυρώνεται η υπαγωγή στην ρύθμιση, ήδη κατά το πρώτο στάδιο της 

διαδικασίας, με μόνη την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Φ.Κ.Α., όπως 

ως άνω ερμηνεύεται, μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2019. 

Επί του άρθρου 71 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4569/2018 για την έκδοση κάθε 

απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Ε.Φ.Κ.Α.) και του «Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) 

απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 . 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η παράταση της ισχύος των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 50 του ν. 4569/2018 μέχρι και τις 31.12.2020, ήτοι για την έκδοση κάθε απόφασης 

μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και 

«Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) απαιτείται η 

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη, λόγω συσσώρευσης μεγάλου όγκου εκκρεμών 

ασφαλιστικών υποθέσεων προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του «Ενιαίου 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΦΚΑ) και του «Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και 

Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ), καθώς και η συνέχιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των 

ασφαλισμένων. 
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Επί του άρθρου 72 

Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας των υποκαταστημάτων του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) απαιτείται η ηλεκτρονική διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ 

αφενός των υποκαταστημάτων όπου εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι και οι εργοδότες και 

αφετέρου των σημείων όπου είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα κάθε φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ενσωματώθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.. 

Αναλυτικότερα και ειδικά σε σχέση με το δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ, το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε προχωρήσει 

στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ευρείας ζώνης (WAN), το 

οποίο κάλυπτε τις δικτυακές ανάγκες 206 κτιρίων του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ. Η 

υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε επιτευχθεί με την δημιουργία 

δικτυακής υποδομής στα καταστήματα του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, με την διασύνδεσή 

τους στο δίκτυο κορμού του υπάρχοντος αναδόχου μέσω κυκλωμάτων πρόσβασης κυριότητας 

του αναδόχου και στη συνέχεια με την οργάνωσή τους στο Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ. 

Τα ανωτέρω ρυθμίζονται από την υπογραφείσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΦΠΥ 33/12) 

μεταξύ Ε.Φ.Κ.Α. (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ΟΤΕ Α.Ε., με τίτλο έργου: «Παροχή στο ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (S.L.A.) Μετάδοσης 

Δεδομένων, Φωνής και Εικόνας Μέσω Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου (IKANET), χρονικής διάρκειας 

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών 

Συμφωνημένου Επιπέδου Ομαλής Παραγωγικής Λειτουργίας για χρονικό διάστημα 12 μηνών 

μετά το πέρας των 24 μηνών». 

Βραχυπρόθεσμο στόχο αποτελεί η ενσωμάτωση των 206 σημείων του ΙΚΑΝΕΤ στο δημόσιο 

δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», και ειδικότερα στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», λόγω έλλειψης χωρητικότητας στο 

υφιστάμενο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι». Ωστόσο, το χρονικό διάστημα της χρήσης της προαίρεσης της 

ανωτέρω Σύμβασης του έργου ΙΚΑΝΕΤ λήγει στις 13.10.2019, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει 

προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία (βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης) σε σημείο 

που να είναι δυνατή η εγκατάσταση Αναδόχου την 13.10.2019. Επίσης το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» 

αναμένεται να μπορεί να υποδεχθεί τα σημεία του ΕΦΚΑ μετά το πρώτο τρίμηνο του 2020. 

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η παράταση της υφιστάμενης σύμβασης μέχρις ότου 

είτε εγκατασταθεί ο Ανάδοχος του νέου διαγωνισμού, είτε ενταχθούν τα σημεία που 

διασυνδέονται μέσω του ΙΚΑΝΕΤ στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Σε άλλη περίπτωση μετά την 13.10.2019 

δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία των 206 δομών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ. 

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της από 14.04.16 (αριθ. 

πρωτ. σύμβασης 9/16) διοικητικής σύμβασης που αφορά στην «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων φωνής 

και εικόνας μέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ)», με απόφαση του Διοικητικού 

συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α., είτε έως την ενεργοποίηση του νέου δικτύου εντός έξι μηνών από 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ύστερα από την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής 

διαδικασίας για τη δημιουργία του νέου δικτύου του Ε.Φ.Κ.Α. (ΕΦΚΑΝΕΤ) και την έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας (ζεύξη σημείων) για το σύνολο των σημείων εφαρμογής του, είτε έως 

την ένταξη του φορέα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ οπότε και λύεται αυτοδικαίως. 
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Ανάλογη διάταξη περιλάμβανε και το άρθρο 53 του ν. 4508/17 για τις συμβάσεις συντήρησης 

και εξοπλισμού του Ε.Φ.Κ.Α.. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό 

διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση του συμβατικού προγράμματος και πάντως όχι 

μεταγενέστερα της 30.06.2020, κατά την οποία επίσης επέρχεται αυτοδίκαια λύση. 

Επί του άρθρου 73 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται η υποχρέωση του Ε.Φ.Κ.Α. να καταρτίσει και να 

δημοσιεύσει όλους τους εκκρεμείς, έως και σήμερα,  ισολογισμούς των τελευταίων τριών ετών 

(2017, 2018, 2019) μέχρι και τις 30.6.2021. Επιπροσθέτως, υποχρεούται εντός του οριζομένου 

ανωτέρω χρονικού διαστήματος να καταρτίσει και να δημοσιεύσει τους εκκρεμείς 

ισολογισμούς και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών 

για τα έτη που ανάγονται στην χρονική περίοδο προ της ένταξης τους. 

Επιπλέον από το έτος 2020 και εφεξής και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί θα 

υποβάλλονται προς έγκριση το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε 

χρήσης. 

Στόχος της προτεινόμενης διάταξης είναι μέσω της δημοσίευσης: α) των εκκρεμών ισολογισμών 

του Ε.Φ.Κ.Α. των τελευταίων τριών ετών, β) των εκκρεμών ισολογισμών όλων των ενταχθέντων 

σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών για τα έτη που ανάγονται στην χρονική 

περίοδο προ της ένταξης τους και γ) των ισολογισμών από το έτος 2020 και εφεξής και για κάθε 

επόμενη χρήση το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης, να 

αποκατασταθεί το έλλειμα διαφάνειας και να διευκολυνθεί η άντληση χρήσιμων πληροφοριών 

επί των οικονομικών στοιχείων του Ε.Φ.Κ.Α.. 

Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται ότι απεικονίζεται η πραγματική εικόνα της 

χρηματοοικονομικής πληροφορίας και θεσπίζεται η υποχρέωση και ευθύνη για την παροχή 

πιστής και ειλικρινούς απεικόνισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων. 

Επί του άρθρου 74 

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 71 του π.δ. 8/2019 και εισάγεται 

ρύθμιση για τη βελτίωση του συστήματος επιλογής Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων 

του Ε.Φ.Κ.Α.. 

Ειδικότερα, θεσπίζεται ότι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων επιλέγονται και 

τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων, εξαιρουμένης της Γενικής Διεύθυνσης 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην οποία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας 

ΠΕ Πληροφορικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Επιπλέον ορίζεται ως 

τυπική προϋπόθεση η τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., λόγω της 

απαιτούμενης εξειδίκευσης και εμπειρίας στη διαχείριση ασφαλιστικών θεμάτων. 

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η εναρμόνιση του π.δ. 8/2019 με τον Υπαλληλικό 

Κώδικα, ώστε η επιλογή να γίνεται κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, με απώτερο 

στόχο η διαδικασία επιλογής να γίνει περισσότερο αντικειμενική και αξιοκρατική. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Επί του άρθρου 75 

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων 

και σχετικών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με τροποποίηση των σχετικών άρθρων 

του π.δ. 18/1989.  

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα ένδικα βοηθήματα και τα ένδικα μέσα ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (παράγραφος 1). Επίσης, 

ηλεκτρονικά θα πραγματοποιούνται όλες οι επιδόσεις (παράγραφος 2).  

Στη συνέχεια, ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με την ηλεκτρονική κατάθεση των επιμέρους 

δικογράφων και εγγράφων, όπως η έκθεση απόψεων της Διοίκησης και ο συνοδεύων αυτή 

φάκελος (παράγραφος 3), το δικόγραφο των προσθέτων λόγων και τα υπομνήματα των 

διαδίκων (παράγραφος 4), καθώς και η παρέμβαση (παράγραφος 5), ενώ ρυθμίζονται και 

περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάβαση στο νέο καθεστώς. 

Επί του άρθρου 76 

Με την παρούσα διάταξη καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και 

εγγράφων κατά τη διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι 

όλα τα δικόγραφα και έγγραφα κατατίθενται πλέον ηλεκτρονικά ενώπιον των τακτικών 

διοικητικών δικαστηρίων.  

Το ίδιο ισχύει και για τις απόψεις της Διοίκησης και τον φάκελο, ενώ παρέχεται στους διαδίκους 

η δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα και έγγραφα που έχουν υποβληθεί ή 

θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, με τη χρήση ειδικού κωδικού. Τέλος, τροποποιείται το άρθρο 195 

του ν. 2717/1999 (ΚΔΔ), ώστε και οι κοινοποιήσεις να πραγματοποιούνται πλέον με 

ηλεκτρονικά μέσα. 

Επί του άρθρου 77 

Με την παρούσα διάταξη η υποχρέωση ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια διευκρινίζεται ότι αφορά και στους 

δικηγόρους και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

 

Επί του άρθρου 78 

Δια του παρόντος άρθρου θεσπίζεται υποχρέωση αναγραφής του ΑΦΜ στα δικόγραφα 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και στα δικόγραφα ενώπιον των τακτικών 

διοικητικών δικαστηρίων. 
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Επί του άρθρου 79 

Με το πλέγμα των θεσπιζόμενων διατάξεων (προσθήκη παραγράφων 6 έως 9 στο άρθρο 133 

ΚΔΔ, προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 1 του άρθρου 204 ΚΔΔ, προσθήκη περίπτωσης η΄ 

στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 702/1977, προσθήκη εδαφίου στην περίπτωση α΄ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 δημιουργείται το αναγκαίο νομοθετικό 

θεμέλιο για τη διεξαγωγή της συζήτησης αλλά και την εξέταση των μαρτύρων, 

πραγματογνωμόνων και διαδίκων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια µε τα σύγχρονα μέσα της 

τεχνολογίας, τα οποία επιτρέπουν τη διεξαγωγή της συζήτησης ή την εξέταση των προσώπων 

αυτών από το δικαστήριο, μολονότι τα πρόσωπα αυτά ή ορισμένα από αυτά βρίσκονται εκτός 

της αίθουσας του δικαστηρίου και σε άλλο τόπο. Περαιτέρω, λαμβανομένης υπόψη της 

έντονης νησιωτικότητας της χώρας και της δυσχέρειας πρόσβασης σε απομακρυσμένες ορεινές 

και μη περιοχές, καθίσταται εφικτή η διεξαγωγή της συζήτησης στη μεταβατική έδρα του 

δικαστηρίου χωρίς την μετάβαση της σύνθεσης του δικαστηρίου στον απομακρυσμένο τόπο, 

επιτυγχάνοντας συχνότερη επικοινωνία των κατοίκων των περιοχών αυτών με τον φυσικό τους 

δικαστή, σημαντική εξοικονόμηση πόρων και χρόνου και επιτάχυνση της απονομής 

δικαιοσύνης στις περιοχές αυτές. 

Επί του άρθρου 80 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης δαπανών που αφορούν ειδικά 

την αναδιοργάνωση, αναβάθμιση, βελτίωση και ασφάλεια των υποδομών και εφαρμογών του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης 

(Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.) μέσω αντίστοιχης ετήσιας, επαρκούς κατά ποσό, επιχορήγησης προς το 

Συμβούλιο της Επικρατείας, που αποτελεί τον φορέα υλοποίησης και κύριο του ως άνω έργου, 

το οποίο προκηρύχθηκε το 2013 και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το 2015-2016. 

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. για τη διαχείριση της ροής των υποθέσεων 

των Διοικητικών Δικαστηρίων, τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την 

υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών τους αποτέλεσε μια σημαντική προσπάθεια 

μείωσης του διοικητικού κόστους και αύξησης της παραγωγικής δυναμικής με ένα ενιαίο 

πληροφοριακό σύστημα. Το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. εξυπηρετεί όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια (ΣτΕ, 

διοικητικά εφετεία και διοικητικά πρωτοδικεία), συμπεριλαμβανομένης της Γενικής 

Επιτροπείας ΔΔ. Αποτελεί έτσι ένα ιδιαίτερα δυναμικό σύστημα, το οποίο πρέπει να 

αναβαθμίζεται και να επικαιροποιείται συστηματικά, στόχος που υπερβαίνει την υφιστάμενη 

(από 1.12.2017) σύμβαση συντήρησής του.   Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται στον 

κύριο του ως άνω έργου (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.) η αναγκαία ευελιξία για την αποτελεσματική κάλυψη 

των αναφυόμενων αναγκών, από πιστώσεις που θα έχει εγκαίρως στη διάθεσή του, με 

σεβασμό των κανόνων του Δημοσίου Λογιστικού και της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
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 ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Επί του άρθρου 81 

Δεδομένης της έλλειψης υφιστάμενων μελετών, υφίσταται σοβαρός κίνδυνος καθυστερήσεων 

ως προς την προώθηση των απαιτούμενων έργων υποδομών. Με την τιθέμενη διάταξη 

απλοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη σύναψη σύμβασης μελέτης και κατασκευής δημοσίου 

έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία προώθηση των απαιτούμενων έργων υποδομών, 

κατά τρόπο απολύτως συμβατό με τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου των δημοσίων 

συμβάσεων. Η απλοποίηση αυτή έχει ως περαιτέρω αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της 

αξιοποίησης και οικοδόμησης ακινήτων του δημοσίου τομέα με αντιπαροχή. 

Επί του άρθρου 82 

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις παραχώρησης χρήζει εκσυγχρονισμού, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ταχύτερη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, με ταυτόχρονη 

απόλυτη διασφάλιση της αναγκαίας διαφάνειας στη σχετική διαδικασία.  

Με την τιθέμενη διάταξη ως προς τις συμβάσεις παραχώρησης μειώνεται το απαιτούμενο 

ποσοστό συντέλεσης απαλλοτριώσεων καθώς και εκπόνησης της Έκθεσης Αναλυτικής 

Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης,  με 

αποτέλεσμα την επίσπευση της όλης διαδικασίας. 

Επί του άρθρου 83 

Με τις διατάξεις του άρθρου 83 θεσπίζονται απλοποιήσεις και επιταχύνσεις στο νομικό πλαίσιο 

που διέπει τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Ειδικότερα, για το σκοπό της 

επιτάχυνσης των κατασκευαστικών εργασιών, στο πλαίσιο εκτέλεσης των ΣΔΙΤ, προβλέπεται, 

σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, άνοδος επιπέδου 

άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας εφόσον η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν τηρήσει τις 

προβλεπόμενες προθεσμίες να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και διασφάλισης 

της προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων. 

Περαιτέρω, καταργούνται τυπικές υποχρεώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε περιττές νομικές 

αμφισβητήσεις ως προς τη στοιχειοθέτηση της εξυπηρέτησης σκοπών δημόσιας ωφέλειας στην 

εγκριτική πράξη της απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών αναγκαίων για την εκτέλεση των έργων ή την 

παροχή υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3389/2005. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 

Επί του άρθρου 84 

Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» αποτελεί το κύριο όχημα της 

Ελληνικής Πολιτείας, τόσο για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων όσο και για την προώθηση 
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των ελληνικών εξαγωγών. Εντός της νέας ενιαίας οργανωτικής δομής Εξωστρέφειας, υπό την 

εποπτεία και συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, η εταιρεία διατηρώντας πλήρως την 

αυτονομία της αναβαθμίζεται περαιτέρω και αποτελεί το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση 

της ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας και τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίον 

στηρίζονται οι αναπτυξιακοί πυλώνες της εθνικής οικονομικής στρατηγικής. 

Από τις αρμοδιότητες αυτής προκύπτει ότι η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου» αποτελεί μία ειδική περίπτωση φορέα, ο οποίος, εξαιτίας της φύσης της απολύτως 

εξωστρεφούς αποστολής του, δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό, 

αναλαμβάνοντας δράσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ευρύτατο φάσμα αντικειμένων. 

Επιτακτική και καταγεγραμμένη ανάγκη αποτελεί η ευελιξία, κατ’ αναλογίαν προς τις 

απαιτήσεις του ιδιαιτέρως ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος, ως αναγκαία συνθήκη για 

την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Πολιτείας στους τομείς 

των επενδύσεων και των εξαγωγών. 

Με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της «Ελληνικής 

Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και της προσαρμογής στα δεδομένα και 

στις απαιτήσεις της διεθνούς πρακτικής, η παράγραφος 2 αποσκοπεί - στα πρότυπα φορέων 

των οποίων η λειτουργία δεν συνάδει με ανελαστικά πλαίσια - στη θέσπιση ειδικών 

προβλέψεων, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η άρση περιορισμών που δεν ανταποκρίνονται 

στις επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις του φορέα και η επίτευξη της απαιτούμενης 

ευελιξίας με τη δημιουργία ενός ειδικού νομικού πλαισίου λειτουργίας, κατ’ εξαίρεση και εκτός 

του πεδίου εφαρμογής του συνόλου των διατάξεων,  που διέπουν φορείς του δημοσίου, του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα και της Γενικής Κυβέρνησης (όπως ενδεικτικά ο ν. 4354/2015, ν. 

4336/2015, ν. 4369/2016 και στο σκέλος που αφορά εθνική νομοθεσία ο ν. 4412/2016), 

σύμφωνα πάντα µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές αξίες που περιλαμβάνονται σε 

αυτήν. Ταυτόχρονα, διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις που έχουν, με ρητή αναφορά, νομοθετηθεί 

για να καλύψουν ειδικά θέματα της εταιρείας στο παρελθόν (όπως ενδεικτικά η διάταξη του 

άρθρου 110 του ν. 4314/2014 και του άρθρου 54 παράγραφος 1 του ν. 4403/2016). 

Στην παράγραφο 3, περιλαμβάνεται το Καταστατικό της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», τροποποιούμενο εκ νέου, προκειμένου να αντανακλά τις αλλαγές 

των παραγράφων 1 και 2. Επιδίωξη των τροποποιήσεων επί του Καταστατικού, αποτελεί η 

επίτευξη εντός περιβάλλοντος συνεχώς αυξανόμενης εξωστρέφειας, με την παροχή 

δυνατοτήτων άμεσης σύνδεσης με τον ιδιωτικό τομέα για την άντληση δεξιοτήτων και 

απαραίτητης τεχνογνωσίας, αλλά και αυξημένης λογοδοσίας και διαφάνειας μέσω της 

υιοθέτησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για την αποτελεσματική πρόληψη, αποτροπή και 

εντοπισμό φαινομένων απάτης και διαφθοράς, σε άμεση συνεργασία με τη νεοσύστατη Εθνική 

Αρχή Διαφάνειας. Περαιτέρω, επιδιώκεται η ομαλή μετάβαση της εταιρείας στο νέο της 

λειτουργικό πλαίσιο, με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτήν. 

Η παράγραφος 4 ρυθμίζει μεταβατικά ζητήματα και διατηρεί προσωρινά την ρυθμιστική ισχύ 

των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας σήμερα, επί των θεμάτων τα οποία 

πρόκειται να ρυθμιστούν ειδικώς, εν συνέχεια, με την έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών 

αυτής.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εκσυγχρονίζεται, ηλεκτρονικοποιείται και απλουστεύεται το 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο αποτελεί το εθνικό Μητρώο εμπορικής 

δημοσιότητας. Η τήρησή του αποσκοπεί στη διασφάλιση  της νομιμότητας  και  στην 

εγκαθίδρυση περιβάλλοντος ασφάλειας και διαφάνειας στην άσκηση της εμπορικής 

δραστηριότητας στη χώρα. Επιπλέον, το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί εργαλείο άσκησης οικονομικής, 

εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής, μέσω της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από τη βάση 

δεδομένων του.  

Ειδικότερα το  Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το Μητρώο στο οποίο πραγματοποιείται: 

α. η εγγραφή των φυσικών, νομικών προσώπων και των ενώσεων προσώπων που κατά τεκμήριο 

ασκούν εμπορία, 

 β.  η καταχώριση κάθε μεταβολής, διόρθωσης ή διαγραφής, των πράξεων και στοιχείων, όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 

γ. η εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων, όπως προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία,  

δ. η διασύνδεση με τα μητρώα των λοιπών κρατών - μελών (εθνικά  μητρώα) στο πλαίσιο του 

συστήματος διασύνδεσης των μητρώων της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ.  

Το Γ.Ε.ΜΗ. για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) προβλέπεται από την κοινοτική 

νομοθεσία (Οδηγία (ΕΕ) 1132/2017), η οποία ενσωματώθηκε στη χώρα μας με τον ν. 

3419/2005 (Α’ 297). Το εθνικό δίκαιο, πέραν των κοινοτικών διατάξεων με τις οποίες υπάρχει 

πλήρης ευθυγράμμιση, συμπληρώνεται με εθνικές διατάξεις στα σημεία όπου δίδεται η 

διακριτική ευχέρεια στο κράτος-μέλος.  

Το Γ.Ε.ΜΗ. τέθηκε σε λειτουργία στις 04-04-2011. Έκτοτε, ο νόμος 3419/2005 έχει 

τροποποιηθεί αλλεπάλληλα και αποσπασματικά, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί δύσχρηστος 

και δυσλειτουργικός, τόσο για τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, όσο και για τους χρήστες-

υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.. Επιπλέον, τα τελευταία τέσσερα χρόνια το εταιρικό δίκαιο, 

σχεδόν στο σύνολό του, έχει αντικατασταθεί. Συνεπώς, οι αλλαγές που έχουν επέλθει  

καθιστούν αναγκαία και επιτακτική την προσαρμογή του ν. 3419/05 και την ευθυγράμμισή του 

με τις νέες διατάξεις. 

Στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών της καλής νομοθέτησης, αντί των εκτεταμένων 

τροποποιήσεων του υφιστάμενου νόμου, επελέγη η πλήρης κατάργησή του και η συγγραφή 

ενός νέου κωδικοποιημένου κειμένου, το οποίο θα αποτελεί πολύτιμο βοηθό όλων των 

εμπλεκομένων μερών.  

Οι κύριοι άξονες των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι: 

- η μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου αναμονής για τους υπόχρεους, 
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- η περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση/ψηφιοποίηση των διαδικασιών, 

- η υποχρεωτικότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, 

- η υποχρεωτική διασύνδεση με άλλα  εθνικά μητρώα, με ιδιαίτερη έμφαση στο taxis 

- ο περιορισμός των πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας,  

- η αυτοματοποιημένη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. από τους ίδιους τους υπόχρεους των 

πράξεων και στοιχείων που δεν απαιτούν έλεγχο νομιμότητας 

- η διεύρυνση των Υ.ΓΕ.ΜΗ με την ένταξη των συμβολαιογράφων ως πιστοποιημένων 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 

- η πρόβλεψη αυστηρού χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα πρέπει να γίνεται ο 

έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας και η υλοποίηση της εμπορικής δημοσιότητας 

από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 

- η πληρέστερη οργάνωση των Υπηρεσιών ΓΕ.ΜΗ., κατάλληλη στελέχωση και συνεχή 

κατάρτιση των υπαλλήλων τους. 

- η πρόβλεψη συνεπειών και κυρώσεων για υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., που δεν 

εκτελούν την εμπορική δημοσιότητα. 

- η δημιουργία ενός σαφούς και ολοκληρωμένου πλαισίου όσον αφορά στις 

υποχρεώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ..  

- η θέσπιση αυστηρότερου πλαισίου σε ό,τι αφορά την εποπτεία του Γ.Ε.ΜΗ. και την 

συνεργασία του Υπουργείου με την ΚΕΕΕ, σχετικά με τη λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., ούτως ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος και των βάσεων δεδομένων αλλά και να 

επιτραπεί η διασύνδεση με τα άλλα μητρώα. 

 

Το παρόν Μέρος είναι διαρθρωμένο σε πέντε Κεφάλαια, ως εξής: 

- Κεφάλαιο 1ο : Σκοπός και Πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρα 84-90) 

- Κεφάλαιο 2ο : Εμπορική Δημοσιότητα (άρθρα 91-93) 

- Κεφάλαιο 3ο : Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα (άρθρα 

94-100) 

- Κεφάλαιο 4ο : Διαδικασία Καταχώρισης (άρθρα 101-112) 

- Κεφάλαιο 5ο : Κυρώσεις (άρθρο 113), 

 

Επί του άρθρου 85 

Δίδονται οι απαραίτητη ορισμοί, έτσι ώστε να είναι απολύτως κατανοητή η έννοιά τους κατά τη 

χρήση τους εντός του κειμένου του σχεδίου νόμου.  
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Επί του άρθρου 86 

Γίνεται επικαιροποίηση και αναλυτική καταγραφή των υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Καταργείται η δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής και υπάρχει πλέον μόνο ρητή πρόβλεψη 

υποχρέωσης ή μη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..  

Παρ. 1: γίνεται αναφορά στα νομικά πρόσωπα και στα υποκαταστήματα αλλοδαπής που είναι 

υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ύπαρξης Μητρώων που 

λειτουργούσαν παράλληλα με το Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. Μητρώο Υπουργείου Εργασίας) και στο εξής όλα 

τα νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.,  των ΚΟΙΣΠΕ, των ΚΟΙΝΣΕΠ 

και των Οικοδομικών Συνεταιρισμών., των αστικών εταιρειών με οικονομικό σκοπό. Υπόχρεοι 

εγγραφής πλέον είναι και οι ομόρρυθμοι εταίροι ατομικά, κατά την έννοια της απόκτησης 

μοναδικού αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. ο οποίος είναι αναγκαίος για την εφαρμογή των διατάξεων του 

πτωχευτικού κώδικα, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιπλέον απαίτηση 

καταχώρισης  επιπρόσθετης πράξης ή δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ..  

Παρ. 2: συνεχίζεται η καταγραφή των υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και γίνεται αναφορά:  

α) στα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές πράξεις κατ’ επάγγελμα δηλαδή 

μετέρχονται εμπορικές πράξεις ως συστηματική βιοποριστική απασχόληση, με σκοπό το κέρδος 

και φέρουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο, όπως ορίζει ο εμπορικός νόμος, η νομολογία και οι 

γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ. Για την εγγραφή ενός φυσικού προσώπου στο Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει από 

την δραστηριότητά του να συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις.  

β) στην κοινωνία δικαιώματος, δηλαδή στο από κοινού δικαίωμα δύο (2) ή περισσότερων 

προσώπων, όπως αυτό προκύπτει από κληρονομικό δικαίωμα, τα οποία επιθυμούν να 

συνεχίσουν τη δραστηριότητα των δικαιοπαρόχων τους. Σε ότι αφορά τις ήδη υπάρχουσες 

κοινωνίες κληρονόμων, υποχρεούνται μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του νόμου (και 

για όσες δημιουργηθούν μελλοντικά εντός ενός έτους από την από κοινού διενέργεια πράξεων) 

να επιλέξουν τον νομικό τύπο που επιθυμούν να λάβουν και να προβούν σε σύσταση εταιρείας. 

Διευκρινίζεται ότι  σε καμία περίπτωση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί μετατροπή Κοινωνίας 

Κληρονόμων σε κάποιο εταιρικό τύπο, δεδομένου ότι η ίδια δεν αποτελεί τύπο που 

αναγνωρίζεται από το εταιρικό δίκαιο και δεν συγκαταλέγεται στα υποκείμενα 

μετασχηματισμών του άρθρου 2 του ν.4601/2019 (Α’ 44).  

Παρ. 3: γίνεται αναφορά στις κατηγορίες ενώσεων προσώπων και φυσικών προσώπων, οι 

οποίες εξαιρούνται ρητά από την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς ο σκοπός τους δεν 

είναι εμπορικός. Πρόκειται για τα Σωματεία (άρθρα 78-107 ΑΚ),  τα Ιδρύματα (άρθρα 108-121 

ΑΚ), τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ),  τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται 

στην πρωτογενή παραγωγή (εκτός αν ασκούν εμπορία με την έννοια της Παρ. 2, οπότε 

εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ.) και  τις αστικές εταιρείες για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας ήτοι δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών 

επιμελητών. Εξαιρούνται επίσης οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης (onestopshop) 

για την ανάπτυξη του ναυτιλιακού κλάδου. 
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Επί του άρθρου 87 

Παρ. 1.: Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας συνιστάται Υπηρεσία Υποστήριξης και 

Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική 

μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Οι αρμοδιότητές της 

καταγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια στη συγκεκριμένη παράγραφο και σε κάθε 

περίπτωση υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

ο οποίος έχει την εποπτεία τόσο της λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., όσο και των Υπηρεσιών που το 

υποστηρίζουν. Βάσει των αναγκών της μπορεί να συγκροτείται σε επίπεδο Τμήματος ή κατόπιν 

έκδοσης Υπουργικής Απόφασης σε επίπεδο Διεύθυνσης και θα πρέπει να στελεχώνεται με το 

κατάλληλο προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στον ρόλο της που είναι η ευθύνη 

της για την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και προστασία των πληροφοριακών συστημάτων 

ΓΕΜΗ και ΥΜΣ. Επίσης, εξουσιοδοτείται να κάνει σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων χρηστών 

ΓΕΜΗ και ΥΜΣ και να υποστηρίζει τους εν λόγω χρήστες με όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Τέλος, 

με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ο προϊστάμενος της εν λόγω Υπηρεσίας, ορίζεται υπεύθυνος 

της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τα οριζόμενα των διατάξεων του 

Κανονισμού 2016/679 και των εκάστοτε εθνικών διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137) περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ταυτόχρονα ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών 

Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ ορίζεται συνυπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) σε συνδυασμό με το άρθρο 

47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Παρ. 2.  Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών και της 

μείωσης της γραφειοκρατίας, η αρμοδιότητα του ελέγχου νομιμότητας που ασκούνταν από τα 

αρμόδια Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας καταργείται, και οι οριζόμενες 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνες, τόσο για τον έλεγχο νομιμότητας, όπου 

απαιτείται, όσο και για την καταχώριση και δημοσίευση πράξεων και στοιχείων  στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Επίσης, στο πλαίσιο της ταχύτερης εξυπηρέτησης των υπόχρεων γίνεται διεύρυνση των 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. με την ένταξη των Συμβολαιογράφων σε αυτές.  

Ως αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζονται οι: 

α. Οι  ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή: πρόκειται για τα κατά περίπτωση αρμόδια 

Τμήματα της Διεύθυνσης Εταιρειών, τα οποία πέραν του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων 

και στοιχείων των εταιρειών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του  άρθρου 9 του ν. 

4548/18 (Α' 104), είναι αποκλειστικά αρμόδια για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. 

όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν 

εμπορική δημοσιότητα, την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων, τη 

διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, τον προέλεγχο 

και τη δέσμευση επωνυμίας και ό,τι άλλο ορίζεται στον παρόντα νόμο. 

β. Τα Τμήματα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, οι οποίες συστήνονται σε κάθε Επιμελητήριο 

του ν. 4497/2017. Τονίζεται ότι οι αρμοδιότητες των τμημάτων Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είναι διακριτές από 

τις λοιπές υπηρεσίες που μπορούν τα Επιμελητήρια ως αυτοδιοικούμενα Ν. Π .Δ. Δ. 

σωματειακής φύσεως να παρέχουν στα μέλη τους. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το Γ.Ε.ΜΗ. 

αποτελούν παροχή δημοσίων υπηρεσιών οι οποίες ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα 
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τόσο από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, 

όσο και από τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά από συνδρομές και σε 

καμία περίπτωση δεν συνδέονται με αυτές.  

γ. Οι εξουσιοδοτημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ.. Οι συμβολαιογράφοι που θα 

πιστοποιηθούν και θα ενταχθούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. (οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία θα οριστούν με Υπουργική Απόφαση) δύνανται να οριστούν 

ως Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και να πραγματοποιούν καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των 

συμβολαιογραφικών πράξεων που συντάσσουν και των προσαρτώμενων σε αυτές στοιχείων ή 

δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία απαιτούν εμπορική δημοσιότητα. 

Πρόκειται για μια εναλλακτική επιλογή που δίδεται στους υπόχρεους, οι οποίοι μπορούν να 

εξυπηρετούνται άμεσα, παρακάμπτοντας τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., 

χωρίς ωστόσο να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των τελών στο Γ.Ε.ΜΗ. που 

προβλέπονται στο άρθρο 112 και αποτελούν εξ ολοκλήρου πόρους της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία 

είναι εγγεγραμμένος ο κάθε υπόχρεος που απευθύνεται σε συμβολαιογράφο.  

Παρ. 3. Στην παράγραφο 3 περιγράφονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των 

Επιμελητηρίων. Καθίστανται πλέον αποκλειστικά αρμόδιες τόσο για τη διενέργεια  του 

ελέγχου νομιμότητας (όπου απαιτείται), όσο και για την καταχώριση και δημοσίευση στο 

Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία 

απαιτούν εμπορική δημοσιότητα των υπόχρεων εγγραφής που ανήκουν στη σφαίρα των 

αρμοδιοτήτων τους, την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση  αντιγράφων, τη διεξαγωγή 

δειγματοληπτικού ελέγχου, τον προέλεγχο και τη δέσμευση επωνυμίας και ότι άλλο ορίζεται 

στον παρόντα νόμο.  

Παρ. 4. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα 

της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων. Σε περίπτωση που στην έδρα ή την εγκατάσταση της 

επιχείρησης υπάρχουν περισσότερα από ένα αμιγή Επιμελητήρια, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

ορίζεται με βάση τον κύριο αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ). Με υπουργική απόφαση να 

καθοριστεί με σαφήνεια η υλική αρμοδιότητα του καθενός από τα Επιμελητήρια Αθηνών, 

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Τέλος,  δίδονται διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις αλλαγής 

αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ..  

Παρ. 5 και 6. Περιγράφονται τα προαπαιτούμενα που θα πρέπει να διαθέτουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των 

Επιμελητηρίων, ώστε να καταστούν κατάλληλες για να επιτελέσουν το έργο με το οποίο είναι 

επιφορτισμένες και να ανταποκριθούν στο χρόνο ελέγχου νομιμότητας και καταχώρισης στο 

Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται στο άρθρο 102. Για το σκοπό αυτό υποχρεούνται: 

α. να εντάξουν το συντομότερο δυνατό στον οργανισμό τους Τμήμα ή Διεύθυνση (ανάλογα με 

τις ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από τον αριθμό των υπόχρεων) με μοναδικό και 

αποκλειστικό αντικείμενο τις υπηρεσίες που αφορούν στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

β. να στελεχώσουν την οργανική τους μονάδα με το κατάλληλα εκπαιδευμένο και 

καταρτισμένο προσωπικό, ο αριθμός του οποίου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο τρία άτομα 

συμπεριλαμβανομένου και του προϊσταμένου. Ο προϊστάμενος θα πρέπει να είναι μόνιμος 

υπάλληλος ή ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ. 
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 γ. να κάνουν πρόσληψη εξειδικευμένου Δικηγόρου με σκοπό την επικούρηση αυτών κατά την 

άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, 

διαγραφής και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Σε περίπτωση ύπαρξης Υ.Γ.Ε.ΜΗ. με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν 

στην ανωτέρω απαίτηση, η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών 

Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ υποχρεούται να προσφέρει την υποστήριξή της στις εν 

λόγω Υπηρεσίες, μέσω Δικηγόρων ή Δικηγορικών εταιρειών που θα συνεργάζεται για τον 

σκοπό αυτόν.  

Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα του δικηγόρου καλύπτονται από τα επιμελητήρια και την ΚΕΕΕ και 

δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός. 

Παρ. 7. Εάν, κατόπιν ελέγχου του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκύψει πως κάποια 

από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δεν συμμορφώνεται με όλα ή κάποιο από τα ανωτέρω, τότε, με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η λειτουργία της θα 

αναστέλλεται έως ότου συμμορφωθεί με τα προαπαιτούμενα, και οι υπόχρεοι θα 

εξυπηρετούνται από όμορη Υπηρεσία, η οποία θα λαμβάνει και τα σχετικά τέλη. Οι 

προϋποθέσεις αναστολής θα οριστούν με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. 

Επί του άρθρου 88 

Παρ. 1 : Ορίζεται ρητά ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει την εποπτεία του 

Γ.Ε.ΜΗ., του πληροφοριακού συστήματος που το υποστηρίζει και  των Υπηρεσιών που το 

τηρούν. Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι δημόσιο μητρώο, μετεξέλιξη των Βιβλίων Εταιρειών που τηρούνταν 

στα Πρωτοδικεία καθώς και του Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών που τηρούνταν στις 

Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Κατά κανόνα τα σχετικά βιβλία και μητρώα τηρούνται από 

τις δικαστικές αρχές ή από ειδικές κρατικές υπηρεσίες ή φορείς της κεντρικής διοίκησης, καθώς 

έχουν ρόλο διασφάλισης της νομιμότητας και της πληροφόρησης μεταξύ των εγγραφόμενων 

σε αυτά, η δε εγγυητική λειτουργία ανήκει κατά κανόνα στη δικαστική εξουσία ή, κατ’ 

ελάχιστον, στον κεντρικό πυρήνα της κρατικής εξουσίας. 

Παρ. 2: η εποπτεία του Υπουργού, ασκείται μέσω της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Ο ρόλος της Διεύθυνσης είναι επιτελικός 

και συνίσταται στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και εγκύκλιων οδηγιών προς τις αρμόδιες 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ τόσο ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας που άπτεται των αρμοδιοτήτων 

της, όσο και ως προς τον συντονισμό και την οργάνωση των Υπηρεσιών αυτών. Επίσης, η εν 

λόγω Υπηρεσία μεριμνά για την επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών στην αρμόδια 

Υπηρεσία της ΚΕΕΕ που αφορούν στη λειτουργία των Πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και 

ΥΜΣ, τη διασύνδεση αυτών με άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά Μητρώα, την προκήρυξη έργων για 

την αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ και την εκπόνηση των 

τεχνικών προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και 

ΥΜΣ στις κάθε φορά νέες διατάξεις. Στις αρμοδιότητές της συμπεριλαμβάνεται επίσης, η 

εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες περί 

εμπορικών Μητρώων και Μητρώων εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημόσιους 

σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης, καθώς και η λογιστική παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
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είσπραξης και κατανομής των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ και των εξόδων  για όλες τις 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ. Επίσης, δύναται να κάνει διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο των 

πιστοποιημένων Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ως προς την τήρηση των προαπαιτουμένων πιστοποίησης. Τέλος, η 

αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει τη μέριμνα για την 

εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ σε συνεργασία με 

το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), καθώς και την Συντονιστική 

Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας. 

Επί του άρθρου 89 

Παρ. 1: ορίζεται ότι το ΓΕΜΗ τηρείται σε ηλεκτρονική / ψηφιακή μορφή ως βάση δεδομένων 

που έχει δημιουργηθεί και αποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και 

διανέμεται μέσω δικτυακού ιστότοπου.  Ειδικότερα με την παράγραφο 1 του άρθρου 88, το 

ηλεκτρονικό σύστημα αντικαθιστά το [προηγούμενο] σύστημα «βιβλίων». Επίσης, σε συνέχεια 

του άρθρου 87  αναφέρεται  πως η κυριότητα νομή και κατοχή του Π/Σ ανήκει στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και σε εφαρμογή των διατάξεων της νέας νομοθεσίας του 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, το Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.  εγκαθίσταται στη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και ένα αντίγραφο ασφαλείας  αυτού τηρείται  στη 

ΜΟΔ. 

Παρ. 2: ορίζονται περιοριστικώς τα αρχεία και οι βάσεις δεδομένων που απαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ. 

ήτοι: α) το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, β) η Μερίδα και γ) ο Φάκελος. Με την διάταξη 

επιδιώκεται να υπάρξει βεβαιότητα ως προς το i) ποιά είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία που 

απαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ. και τι καταχωρίζεται σε αυτά, ii) ποιός και iii) πού τα τηρεί. Επομένως, 

δεν πρόκειται για κάποιο «υποσύστημα» ενός πληροφοριακού συστήματος που μπορεί να 

μεταβάλλεται, αλλά για περιοριστική περιγραφή εκ του νόμου. 

Παρ. 3: ορίζεται το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων 

του Γ.Ε.ΜΗ. κα προβλέπεται η παροχή κωδικών πρόσβασης για όλους τους χρήστες του Π/Σ του 

Γ.Ε.ΜΗ. είτε πρόκειται για Υπαλλήλους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. είτε εξωτερικούς χρήστες.  

Επί του άρθρου 90 

Παρ. 1: ορίζεται ο τρόπος εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και η λήψη αριθμού Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τον 

οποίο  η εγγραφή ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων σωρευτικώς 

και στα τρία αρχεία / βάσεις δεδομένων  που απαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ.: α) στο Γενικό Ευρετήριο 

Επωνυμιών, β) στη Μερίδα και γ) στο Φάκελο. 

Παρ. 2: ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο, μετά την εγγραφή, χορηγείται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και οι 

ιδιότητές του. Τα 7 πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στον μοναδικό αύξοντα αριθμό, τα 2 ψηφία που 

έπονται αποτελούν τον κωδικό της εκάστοτε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και οι αριθμοί που ακολουθούν 

αφορούν τον αριθμό των υποκαταστημάτων. 

Παρ. 3: προβλέπεται σε ποιες περιπτώσεις αναγράφεται υποχρεωτικώς ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.. 

Παράγραφοι 4 και 5: προβλέπονται τα στοιχεία δημοσιότητας που πρέπει να αναγράφονται στα 

έγγραφα, τα παραστατικά και τους διαδικτυακούς τόπους των υπόχρεων και η δυνατότητα 

παράθεσης συνδέσμου που ανακατευθύνει στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ.. Παρομοίως στην 
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παράγραφο 5  προβλέπεται η αναγραφή του καλυφθέντος και του καταβεβλημένου κεφαλαίου, 

εφ’ όσον υφίσταται τέτοια υποχρέωση. 

Επί του άρθρου 91 

Παρ.1: διευκρινίζεται ότι το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το Ελληνικό Μητρώο κατά την έννοια της Οδηγίας 

2009/101/ΕΚ και διασυνδέεται τεχνολογικά με τα Μητρώα εταιρειών των λοιπών κρατών - 

μελών λαμβάνοντας πληροφορίες για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα 

που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης το Γ.Ε.ΜΗ. 

χορηγεί τις πληροφορίες των άρθρων 94, 96 & 97 σε άλλα εθνικά Μητρώα εταιρειών των 

κρατών - μελών και πληροφορεί ενδιαφερόμενους χρήστες για τυχόν στοιχεία, πράξεις ή 

δεδομένα που ζητούνται μέσω της ευρωπαϊκής πύλης e-justice portal  (https://e-

justice.europa.eu/content_find_a_company-489-el.do?init=true). 

Παρ. 2: σημειώνεται ότι η διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και TAXIS 

καθίσταται υποχρεωτική και ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 

Παρ. 3: δίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης του Γ.Ε.ΜΗ.  με άλλα Μητρώα  που τηρούνται σε 

ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς να 

απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης από τον υπόχρεο. Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίζεται η 

λειτουργικότητα της αρχής «μόνον άπαξ» με την υποβολή αίτησης από τον υπόχρεο σε μία 

αρχή. Η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα μητρώα γίνεται πάντα τηρουμένων των διατάξεων 

για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου 

καθώς και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Επί του άρθρου 92 

Στο άρθρο αυτό περιγράφεται η διαδικασία με την οποία υλοποιείται η υποχρέωση της 

εμπορικής δημοσιότητας, όπου αυτή απαιτείται.  Περιλαμβάνει δυο υποχρεωτικά βήματα τα 

οποία συντελούνται ταυτόχρονα: α) την αρχική εγγραφή ή καταχώριση της πράξης ή του 

στοιχείου στο Γ.Ε.ΜΗ. και β) τη δημοσίευση της πράξης ή του στοιχείου στο διαδικτυακό τόπο 

του Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε περίπτωση η εμπορική δημοσιότητα ολοκληρώνεται μόνο εφόσον 

πραγματοποιηθούν και τα δυο βήματα. Με Υπουργική Απόφαση μπορεί να γίνει εξειδίκευση 

του τρόπου δημοσίευσης κάθε κατηγορίας καταχωριζόμενης πράξης ή στοιχείου και 

συγκεκριμένα να ορίζεται αν η δημοσίευση θα γίνεται εν συνόλω ή εν μέρει της πράξης ή του 

στοιχείου, είτε απλής μνείας για την καταχώριση που πραγματοποιήθηκε.   

 

 

79

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-el.do?init=true
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-el.do?init=true


 

Επί του άρθρου 93 

Στην παράγραφο 1 γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας. 

Σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης β΄ της  παραγράφου 2 του άρθρου 84 «συστατική 

δημοσιότητα» ορίζεται ως η καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα 

έννομα αποτελέσματα των οποίων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις εκκινούν από την 

ημερομηνία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ..  

Συνεπώς, για τους υπόχρεους εγγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 85, με εξαίρεση τα 

υποκαταστήματα αλλοδαπής (περ. ιβ-ιδ) με την καταχώριση και δημοσίευση των σχετικών 

πράξεων  στο Γ.Ε.ΜΗ. επέρχονται άμεσα τα έννομα αποτελέσματα για τις κάτωθι πράξεις: 

α. Απόκτηση νομικής προσωπικότητας των υπό σύσταση νομικών προσώπων, 

β. Τροποποίηση καταστατικού, 

γ. Πραγματοποίηση μετασχηματισμού κάθε είδους (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση), 

δ. Λύση, κατόπιν απόφασης των εταίρων ή έκδοσης σχετικής διοικητικής πράξης, αναβίωση της 

εκκαθάρισης και αναβίωση του νομικού προσώπου. 

ε. Διαγραφή. 

Στην παράγραφο 2  γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας για τους  

υπόχρεους εγγραφής  των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 85,  που είναι η δημιουργία 

μαχητού τεκμηρίου εμπορικής ιδιότητας. Δηλαδή η εγγραφή των ως άνω υπόχρεων στα 

Μητρώα του ΓΕΜΗ τους προσδίδει εξ ορισμού εμπορική ιδιότητα, εκτός αν ο υπόχρεος 

αποδείξει ότι δεν ενεργεί αμιγώς εμπορικές πράξεις.  

Επί του άρθρου 94 

Παρ. 1: Γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι υποχρεωτικές κατά 

το νόμο διατυπώσεις δημοσίευσης των πράξεων και των στοιχείων των υπόχρεων, οι οποίοι 

δεν μπορούν να τις αντιτάξουν έναντι των καλόπιστων τρίτων. Θεσπίζεται ωστόσο μαχητό 

τεκμήριο γνώσης σύμφωνα με το οποίο  οι τρίτοι δεσμεύονται μόνο αν αποδειχθεί ότι είχαν 

προηγούμενη γνώση αυτών.  

Παρ. 2: Αφορά την περίπτωση στην οποία υπάρχει διάσταση μεταξύ του περιεχομένου της 

πράξης ή του στοιχείου που δίδεται σε δημοσιότητα, το οποίο δεν δύναται να αντιταχθεί κατά 

τρίτων, οι τρίτοι ωστόσο, μπορούν να το επικαλεσθούν εφόσον καλόπιστα δεν γνώριζαν το 

περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίστηκε, κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 

2017/1132. 

Παρ. 3:   Γίνεται αναφορά στη δυνατότητα των τρίτων να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία και 

πριν την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας, εφόσον η έλλειψή της δεν τα καθιστά 

ανίσχυρα. 

Παρ. 4:  Αφορά την έναρξη προθεσμιών για τα ένδικα βοηθήματα, στις περιπτώσεις όπου η 

ημέρα καταχώρισης διαφέρει από την ημέρα δημοσίευσης, και για το λόγο αυτό ως ημέρα 

καταχώρισης θεωρείται η ημέρα δημοσίευσης.  
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 Παρ. 5: Γίνεται αναφορά στις συνέπειες από την παράλειψη της υποχρέωσης δημοσιότητας 

από τους υπόχρεους, η οποία συνεπάγεται την πλήρη αδυναμία τους να συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, καθώς και στη διεκδίκηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οι 

συνέπειες αυτές αίρονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας ή η λήψη 

πιστοποιητικού καλής λειτουργίας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Επί του άρθρου 95 

Παρ. 1: Γίνεται αναλυτική αναφορά όλων των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο 

Γ.Ε.ΜΗ. από όλους ανεξαιρέτως τους υπόχρεους εγγραφής.  

Παρ. 2: αναφέρονται αναλυτικά τα ατομικά στοιχεία που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ και  

γίνεται διάκριση μεταξύ των ατομικών στοιχείων που απαιτούνται για την καταχώριση στο 

Γ.Ε.ΜΗ. και των ατομικών στοιχείων που απαιτούνται για τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Συγκεκριμένα, ο χρόνος και ο τόπος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας 

αποτελούν ατομικά στοιχεία καταχωριζόμενα στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά μη δημοσιευτέα.  

Επί του άρθρου 96 

Γίνεται αναλυτική αναφορά των πράξεων και στοιχείων των προσωπικών εταιρειών που 

καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ., πέραν των προβλεπομένων του άρθρου 11 που 

αφορούν όλους τους υπόχρεους. 

Επί του άρθρου 97 

Γίνεται αναλυτική αναφορά των πράξεων και στοιχείων των κεφαλαιουχικών εταιρειών που 

καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ., πέραν των προβλεπομένων του άρθρου 11 που 

αφορούν όλους τους υπόχρεους. 

Επί του άρθρου 98 

Γίνεται αναλυτική αναφορά των πράξεων και στοιχείων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών 

εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ  που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ., 

πέραν των προβλεπομένων του άρθρου 94 που αφορούν όλους τους υπόχρεους. 

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη και συγκεκριμένα 

τα άρθρα 57 και 59 του ν. 3190/55 και 172 του ν. 4548/2018. 

Επί του άρθρου 99 

Γίνεται αναλυτική αναφορά των πράξεων και στοιχείων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών 

εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε Τρίτη χώρα που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο 

Γ.Ε.ΜΗ., πέραν των προβλεπομένων του άρθρου 94 που αφορούν όλους τους υπόχρεους. 
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Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη και συγκεκριμένα 

τα άρθρα 58 και 59 του ν. 3190/55 και  173 του ν. 4548/2018. 

Επί του άρθρου 100 

Παρ. 1: διευκρινίζεται ότι η εγκατάσταση των αλλοδαπών εταιρειών πραγματοποιείται με απλή 

εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 97 ή 98. Επίσης, 

διευκρινίζεται ότι πλέον δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε απόφασης εγκατάστασης από  

την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή άλλη αρχή. Ειδικές πρόνοιες που αναφέρονται σε άλλες 

διατάξεις νόμων σχετικά με την εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών ειδικού καθεστώτος (π.χ. 

πιστωτικά ιδρύματα) εξακολουθούν και ισχύουν.  

Παρ. 2: διευκρινίζεται ότι η δημοσιότητα του υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας καλύπτει 

τις απαιτήσεις των άρθρων 97 ή 98 κατά περίπτωση έστω και αν η δημοσιότητα που 

επιβάλλεται στην εταιρεία στην χώρα προέλευσης διαφέρει. 

Παρ. 3: διευκρινίζει ότι εφόσον η αλλοδαπή εταιρεία εγκαταστήσει πέραν του ενός 

υποκαταστήματα στη χώρα μας μπορεί να επιλέξει να εκτελεί την εμπορική δημοσιότητα του 

παρόντος νόμου σε ένα από αυτά με σχετική αίτηση της στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

 Παρ. 4 γίνεται αναφορά στο μη αντιτάξιμο έναντι τρίτων οποιουδήποτε ελαττώματος σχετικά 

με τους μόνιμους εκπρόσωπους της αλλοδαπής εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., παρά μόνο αν οι τρίτοι είχαν προηγούμενη γνώση. 

Όμοια αναφορά πραγματοποιείται στην εν λόγω παράγραφο σχετικά με το μη αντιτάξιμο 

έναντι τρίτων των εξουσιών των ως άνω εκπροσώπων, όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι 

διατυπώσεις δημοσιότητας. Τα ανωτέρω βρίσκονται σε συνέπεια με την Οδηγία 2017/1132 

όπως έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τις διατάξεις του ν.4548/18. Με την έναρξη 

ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη και συγκεκριμένα τα άρθρα 57-

59 του ν. 3190/55 και 174 ν. 4548/2018. 

Επί του άρθρου 101 

Παρ. 1: αναπαράγονται οι απαιτήσεις της Οδηγίας 2017/1132 σχετικά με τα έγγραφα 

παραγγελίας και τις επιστολές της εταιρείας αναφορικά με τις ενδείξεις που πρέπει αυτά να 

φέρουν και που αναφέρονται στο άρθρο 98 ή 99 κατά περίπτωση. Όταν πρόκειται επίσης για 

υποκαταστήματα αλλοδαπής πέραν του αρ. Γ.Ε.ΜΗ. η σχετική μνεία πρέπει να περιλαμβάνει 

και τον Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Παρ. 2 διευκρινίζεται ότι η απαίτηση της Κοινοτικής Οδηγίας για τις επιστολές και τα έγγραφα 

παραγγελίας όταν πρόκειται για υποκατάστημα Τρίτης χώρας θα πρέπει να αναφέρονται τόσο 

το Μητρώο Εγγραφής όσο και ο αριθμός καταχώρισης σε αυτό. Με την έναρξη ισχύος του 

παρόντος καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη και συγκεκριμένα τα άρθρα 57-59 του ν. 

3190/55 και 175 ν. 4548/2018. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

Επί του άρθρου 102 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται σημαντική απλοποίηση στη διαδικασία 

δημοσιεύσεων εταιρικών πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Παρ. 1: Προβλέπεται η δυνατότητα των υπόχρεων να καταχωρίζουν και να δημοσιεύουν οι ίδιοι 

στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. (με τη χρήση των κωδικών που τους δίδονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 88)  τις πράξεις και στοιχεία που απαιτούν 

δημοσιότητα χωρίς να προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας και πληρότητας από την αρμόδια 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Η ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια και τη νομιμότητα των 

αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων ανήκει αποκλειστικά στο πρόσωπο που τις διενεργεί.  

Συγκεκριμένα στην κατηγορία των αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων ανήκουν οι εξής 

πράξεις: 

Α. Όλες οι πράξεις που έχουν περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.  

Διευκρινίζεται ότι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που έχουν καταρτιστεί από 

πιστοποιημένους συμβολαιογράφους Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται και δημοσιεύονται από τους 

ίδιους τους συμβολαιογράφους, ενώ τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από 

μη πιστοποιημένους συμβολαιογράφους καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. 

αυτοματοποιημένα με επιμέλεια των υπόχρεων, δεδομένου ότι οι μη πιστοποιημένοι 

συμβολαιογράφοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ.. Την ευθύνη της 

νομιμότητας και της πληρότητας των σχετικών πράξεων φέρει ο συμβολαιογράφος που 

συντάσσει την πράξη.  

Β. Εταιρικές πράξεις που αφορούν προσωπικές εταιρείες. Με εξαίρεση τις πράξεις που 

αφορούν  σε λύση,  διαγραφή,  αναβίωση και εταιρικούς μετασχηματισμούς, όπως 

προβλέπονται στον ν. 4601/19 (Α΄ 44), όλες οι υπόλοιπες πράξεις των προσωπικών εταιρειών 

που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται αυτοματοποιημένα 

στο Γ.Ε.ΜΗ. από τους ίδιους τους υπόχρεους. Την ευθύνη της νομιμότητας και της πληρότητας 

των σχετικών πράξεων φέρει η αιτούσα εταιρεία.  

Γ. Εταιρικές πράξεις που αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες. Με εξαίρεση τις πράξεις που 

αφορούν σε λύση,  διαγραφή,  αναβίωση,  τροποποίηση καταστατικού με ιδιωτικό έγγραφο και 

εταιρικούς μετασχηματισμούς, όπως προβλέπονται στον ν.4601/19 (Α΄ 44), όλες οι υπόλοιπες 

πράξεις των κεφαλαιουχικών εταιρειών που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, καταχωρίζονται 

και δημοσιεύονται αυτοματοποιημένα στο Γ.Ε.ΜΗ. από τους ίδιους τους υπόχρεους. Την 

ευθύνη της νομιμότητας και της πληρότητας των σχετικών πράξεων φέρει η αιτούσα εταιρεία.  

Παρ. 2: Από τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις εξαιρούνται ρητά όλες οι πράξεις που 

αφορούν σε μετασχηματισμούς, για τους οποίους σε κάθε περίπτωση απαιτείται έλεγχος 

νομιμότητας και πληρότητας από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 
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Παρ. 3: Η διάταξη αποσκοπεί στη σταδιακή κατάργηση της υποχρέωσης καταχώρισης 

εγγράφων και στοιχείων στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις. Το π/σ θα αναπτυχθεί με 

τέτοιο τρόπο, ώστε για την  καταχώριση των εν λόγω πράξεων να αρκεί η συμπλήρωση πεδίων 

στο σύστημα και όχι το «ανέβασμα» εγγράφων. Για κάθε αίτηση αυτοματοποιημένης 

καταχώρισης που είναι διαθέσιμη ψηφιοποιημένη, ο τρόπος υποβολής καθίσταται 

αποκλειστικός.  

Παρ. 4: Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής δειγματοληπτικού ελέγχου για τις 

αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις που δεν περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού 

εγγράφου. Οι λεπτομέρειες του δειγματοληπτικού ελέγχου θα καθοριστούν με Υπουργική 

Απόφαση.   

Επί του άρθρου 103 

Περιγράφεται η διαδικασία υποβολής αίτησης από τον υπόχρεο και στη συνέχεια οι έλεγχοι 

που διενεργεί η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων 

και στοιχείων που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα.  

Παρ. 1: Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένες 

καταχωρίσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και τις 

αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις του άρθρου 107, σε κάθε άλλη περίπτωση οι υπόχρεοι 

υποβάλλουν στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γ.Ε.ΜΗ..,  

συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα τόσο τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την 

νομιμοποίηση του αιτούντος και του διαβιβάζοντος την αίτηση, όσο και τα δικαιολογητικά 

έγγραφα που προβλέπονται για κάθε καταχώριση.  

Παρ. 2: Διευκρινίζεται ότι ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλει την αίτησή του σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή. Ειδικά τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 96 και 97 και αφορούν 

κεφαλαιουχικές εταιρείες και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους 

στην Ε.Ε. υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση της 

ηλεκτρονικής υποβολής οι υπόχρεοι χρησιμοποιούν ζεύγος κωδικών πρόσβασης που 

χορηγούνται από την Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών 

Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ.. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ. Ο κάθε υπόχρεος δικαιούται ένα και μοναδικό ζεύγος 

κωδικών και αποδίδεται κατόπιν ελέγχου νομιμοποίησης του αιτούντος και στη συνέχεια 

επιβεβαίωσης της ταυτότητας του αιτούντος μέσω του συστήματος TAXIS ή άλλης 

διαδικτυακής πύλης του δημοσίου.  

Παρ. 3: Προβλέπεται προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών από την ημέρα γέννησης της 

υποχρέωσης τήρησης δημοσιότητας, εντός των οποίων οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλουν 

την αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας, στον υπόχρεο 

θα υποβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες θα εξειδικευθούν και θα καθοριστούν με 

Υπουργική Απόφαση.    

Παρ. 4:  Ρυθμίζεται  η διενέργεια ελέγχου της αίτησης καταχώρισης από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τις 

πράξεις που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας.  Συγκεκριμένα προβλέπεται η υποχρέωση της 

αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. με την παραλαβή της αίτησης και των λοιπών στοιχείων να προβεί χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση σε συγκεκριμένες ενέργειες (πρωτοκόλληση, έλεγχο τήρησης της 
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προθεσμίας της παραγράφου 3, έλεγχο πληρότητας, έλεγχο νομιμότητας και έλεγχο καταβολής 

των τελών). Σημειώνεται ότι η καταβολή των προβλεπόμενων τελών αποτελεί προϋπόθεση της 

αποδοχής της καταχώρισης της αίτησης από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στο Γ.Ε.ΜΗ..  

Παράγραφοι 5 και 6: Τίθεται προθεσμία ( 5) εργασίμων ημερών στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ώστε να προβεί 

στους ανωτέρω ελέγχους, στην καταχώριση και δημοσίευση της πράξης στο ΓΕΜΗ. Υπό 

προϋποθέσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για διάστημα έως (5) εργασίμων 

ημερών επιπλέον, κατόπιν απόφασης του Προϊσταμένου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Η παράγραφος 6 

προβλέπει την πρόσκληση του υπόχρεου από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να 

προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης και των λοιπών 

εγγράφων, εάν ο έλεγχος νομιμότητας ή πληρότητας καταδείξουν ελλείψεις. Συνολικά, οι 

διαδικασίες των παραγράφων 5 και 6 δεν επιτρέπεται να ξεπεράσουν τις 21 ημέρες.  

Παρ. 7: Προβλέπεται έκδοση Υπουργικής Απόφασης, με την οποία, όπου είναι εφικτό, θα 

καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο εταιρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος 

νομιμότητας, έτσι ώστε με τη χρήση τους η καταχώριση να γίνεται αυτοματοποιημένα, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 101.  

Επί του άρθρου 104 

 Παρ. 1: Δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. να επιλέξουν 

επωνυμία ή διακριτικό τίτλο η οποία διαφοροποιείται επαρκώς από τους ήδη 

καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή δεν προσκρούει στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη. Η 

κατοχύρωση της επωνυμίας πραγματοποιείται στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. και μπορεί 

να λάβει χώρα είτε Εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.  

 Παρ. 2: Διευκρινίζεται ότι η δέσμευση της επωνυμίας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά από 

εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. είτε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν 

αιτήματος του ενδιαφερομένου προσώπου. Η ισχύς της δέσμευσης της επωνυμίας φθάνει τους 

τρεις (3) μήνες μετά την πάροδο της οποίας το υπόχρεο πρόσωπο πραγματοποιεί νέα αίτηση. 

Παράγραφοι 3, 4 και 5: Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η ζητούμενη επωνυμία ή 

διακριτικός τίτλος προσκρούουν σε ήδη καταχωρισμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. ή δεν είναι επιτρεπτές 

από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή συγκρούονται με τα χρηστά ήθη, η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 

ενημερώνει το υπόχρεο πρόσωπο άμεσα ή την επόμενη ημέρα για να προβεί στην κατάλληλες 

τροποποιήσεις της αίτησης του. Τα υπόχρεα πρόσωπα πρέπει να ενεργήσουν εντός 10 ημερών 

σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον παρέλθει η προθεσμία των 10 ημερών η ζητούμενη 

επωνυμία ή/ και διακριτικός τίτλος αποδεσμεύεται. 

 Παρ. 6: Διευκρινίζεται ότι αποφάσεις των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων αλλά και της 

διοικητικής επιτροπής σημάτων της Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή που αφορούν επωνυμίες ή/και 

διακριτικούς τίτλους ή/και αποφάσεις περί κοινοτικών σημάτων είναι ισχυρές και είναι 

υποχρεωτικά σεβαστές από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

 Παρ. 7: Διευκρινίζεται ότι θα εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση η οποία θα καθορίζει το 

περιεχόμενο του Μητρώου Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά στις επωνυμίες και στους 

διακριτικούς τίτλους.  
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Επί του άρθρου 105 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζονται τα σχετικά με την ολοκλήρωση της 

καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

 Παρ. 1: Προβλέπεται ότι κάθε καταχώριση συντελείται με την αποθήκευση των δεδομένων, 

που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.  

Παρ. 2: Ρυθμίζεται η αυτόματη αποστολή από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. προς την 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού καταχώρισης, όπου περιέχεται και ο μοναδικός για κάθε 

καταχώριση Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης.  

Παρ. 3:  Αναδεικνύεται η σημασία του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης, αφού κάθε καταχώριση 

στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με αυτόν και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την 

αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που τη διενήργησε. 

Παρ. 4: Θέτει ένα μαχητό τεκμήριο νομιμότητας και ορθότητας κάθε καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

μέχρι τη διόρθωσή τους. Δηλαδή, η καταχώριση τεκμαίρεται ως ορθή και νόμιμη, εκτός και αν 

γίνει διόρθωση σφάλματος υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 105 και μόνο. 

Επί του άρθρου 106 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για τη 

διόρθωση καταχωρίσεων λόγω σφαλμάτων, καθώς και για διαγραφή υπό ένα σύστημα και μία 

διαδικασία που παρέχουν ανά πάσα στιγμή την ακριβή γενική εικόνα των υπόχρεων. 

Παρ. 1: ρυθμίζεται η περίπτωση της διόρθωσης σφάλματος, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

υπόχρεου. Διευκρινίζεται ότι για τις καταχωρίσεις που έγιναν αυτοματοποιημένα η διόρθωση 

θα γίνει με τον ίδιο τρόπο και όχι με αίτηση προς την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Επίσης, προβλέπει ότι 

η διόρθωση ή η διαγραφή έχει τις έννομες συνέπειες των άρθρων 92 και 93, εκτός αν οι 

καταχωρίσεις αφορούν επουσιώδη σφάλματα, οπότε η διόρθωση ή η διαγραφή αναφέρει την 

αναδρομική ισχύ. Αναδρομική ισχύ στη διόρθωση ή τη διαγραφή μπορεί να προσδώσει και το 

δικαστήριο, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. 

 Παρ. 2: Ρυθμίζεται η περίπτωση της διόρθωσης σφάλματος που οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. , η οποία έχει αναδρομική ισχύ. 

Επί του άρθρου 107 

Παρ. 1: Προβλέπονται οι περιπτώσεις που δικαιολογούν τη διαγραφή ενός υπόχρεου φυσικού 

προσώπου από το Γ.Ε.ΜΗ..  

Παρ. 2: προβλέπεται ότι ένα νομικό πρόσωπο διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. μόνο κατόπιν 

περάτωσης της εκκαθάρισης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης περιουσιακού 

στοιχείου του οποίου παραλείφθηκε η εκκαθάριση, με αίτηση στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. όποιου έχει 

έννομο συμφέρον, το νομικό πρόσωπο επανέρχεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, περατώνεται η 

εκκαθάριση του και  διαγράφεται εκ νέου. Οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη, μετά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καταργείται.  
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Παρ. 3: Για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα και ορίζεται η διαδικασία  αναβίωσης ενός 

νομικού προσώπου μετά την διαγραφή του. Σε περίπτωση που μια εταιρεία, κατόπιν της 

περάτωσης της εκκαθάρισής της και της διαγραφής της από το Γ.Ε.ΜΗ., επιθυμεί την 

επαναλειτουργίας της, έχει πλέον τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να το πράξει.  

Παρ. 4: Προβλέπεται η θέση σε καθεστώς αναστολής καταχώρισης για υπόχρεους που δεν είναι 

συνεπείς με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και 

συγκεκριμένα στις εξής περιπτώσεις: 

- Αν για δυο συνεχή έτη δεν τηρεί τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., 

- Αν για δυο έτη μετά τη θέση της σε εκκαθάριση δεν έχει προβεί σε δημοσίευση 

ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης. 

- Αν έχει ανασταλεί ο ΑΦΜ του. 

Η κατάσταση αναστολής ανακαλείται μόνο εφόσον εκπληρωθούν οι ανωτέρω 

υποχρεώσεις. Έως τότε επιτρέπονται μόνο οι αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις. 

Παρ. 5: Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται υποχρεωτικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο για τη θέση 

υπόχρεου σε αναστολή καταχωρίσεων, όσο και για την απόφαση της ανάκλησής της. 

Παρ. 6: Με την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.  

οποιοσδήποτε μη υπόχρεος στο Γ.Ε.ΜΗ., ανεξαρτήτως του λόγου εγγραφής του.  Η διαγραφή 

πραγματοποιείται είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου-μη υπόχρεου είτε αυτεπάγγελτα από 

την Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

Επί του άρθρου 108 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες διενεργείται 

αυτεπάγγελτη καταχώριση, διόρθωση, μεταβολή ή διαγραφή από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ..  

Παρ. 1:  Αναφέρεται ότι τις αυτεπάγγελτες  ενέργειες που πραγματοποιεί η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. μετά από 

έλεγχο και εφόσον διαπιστώσει με βεβαιότητα την ύπαρξη συγκεκριμένων πράξεων και 

στοιχείων, για τα οποία απαιτείται καταχώριση. Πριν προβεί στις ενέργειες αυτές, η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 

καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή του.  

Παρ. 2: Προβλέπεται η δυνατότητα μη τήρησης της διαδικασίας κλήσης του υπόχρεου σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά. 

Επί του άρθρου 109 

Παρ. 1: Προβλέπεται η υποχρέωση των γραμματειών των κατά τόπους δικαστηρίων να 

διαβιβάζουν άμεσα στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. τις δικαστικές αποφάσεις, αιτήσεις ή δηλώσεις 

που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 107, μέσω του ΟΣΔΔΥ ή σε 

περίπτωση μη λειτουργίας, του με οποιοδήποτε άλλο  πρόσφορο μέσο. Με κοινή απόφαση των 

δυο συναρμόδιων Υπουργών θα οριστεί η διαδικασία διαβίβασης, οι όροι και προϋποθέσεις 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Παρ. 2: Προβλέπεται η υποχρέωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και Δημοσίων Λειτουργών, υπό 

την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων περί απορρήτου, να ενημερώνουν άμεσα εγγράφως 
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την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον διαπιστώσουν οποιοδήποτε νομικό γεγονός, δήλωση ή 

έγγραφο το οποίο συνιστά λόγο εγγραφής,  καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής από το 

Γ.Ε.ΜΗ..   

Επί του άρθρου 110 

Παρ.1:  Στην παράγραφο γίνεται αναφορά στη δικαστική προστασία του υπόχρεου, στην 

περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αρνείται την καταχώριση, μεταβολή ή 

διαγραφή κατόπιν αίτησης του και παραλείπει να απαντήσει αιτιολογημένα σχετικά, εντός 

προθεσμίας 21 ημερών. Ο υπόχρεος, μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής δύναται να 

ζητήσει δικαστική προστασία, προκειμένου να γίνει δεκτό το περιεχόμενο της ως άνω αίτησης 

του προς την Υ.Γ.Ε.ΜΗ..  

Περαιτέρω ορίζεται η διαδικασία (εκούσια δικαιοδοσία) σύμφωνα με την οποία υπόχρεος θα 

ζητήσει από το δικαστήριο την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, καθώς και το καθ’ ύλην και 

κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο. Ομοίως, ορίζονται τα πρόσωπα από πλευράς Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τα 

οποία θα πρέπει υποχρεωτικώς να κλητευθούν στη δίκη αυτή, δηλαδή ο Προϊστάμενος της 

αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Υπουργείο Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής) και ο Πρόεδρος του αρμόδιου Επιμελητηρίου, καθώς και ο θιγόμενος 

υπόχρεος, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στην περίπτωση κατά την οποία η άρνηση αφορά συγκεκριμένα τη 

σύγκρουση επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου του αιτούντος υπόχρεου, με ήδη υπάρχουσα 

προγενέστερη διακριτική ένδειξη ή σήμα, οπότε και απαιτείται η κλήτευση εξαιρετικά και του 

δικαιούχου του δικαιώματος αυτού. 

Επίσης, γίνεται αναφορά στη δυνατότητα ρύθμισης επείγουσας κατάσταση με προσωρινή 

διαταγή με τις οικίες διατάξεις του ΚΠολΔ, σε περίπτωση που υπάρχει λόγος επείγοντος.  

Παρ. 2: Στην παράγραφο αυτή γίνεται αναφορά στη διαδικασία που ακολουθεί μετά την 

έκδοση δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή, καταχώριση ή μεταβολή ή 

διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., κατόπιν ηλεκτρονικής ενημέρωσης από την 

γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου, οφείλει να ενεργήσει αυθημερόν κατά το οριζόμενα 

στο διατακτικό της απόφασης. Αν δεν υφίσταται πληροφοριακό σύστημα διασύνδεσης των 

γραμματειών των δικαστηρίων με το Γ.Ε.ΜΗ.,  ο ενδιαφερόμενος υπόχρεος ή τρίτος δύναται να 

επιδώσει με δικαστικό επιμελητή την απόφαση αυτή στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η οποία οφείλει να 

ενεργήσει ομοίως προς τη συμμόρφωση της με το διατακτικό της απόφασης.  

Παρ.3:  Στην παράγραφο αυτή γίνεται αναφορά σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας και 

τους όρους ηλεκτρονικής διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων, τυχόν κυρώσεων και κάθε 

αναγκαίας λεπτομέρειας, δια κοινής υπουργικής απόφασης των αρμόδιων υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης. 

Επί του άρθρου 111 

Παρ. 1: Προβλέπεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερόμενου στην δωρεάν πρόσβαση, λήψη, 

αποθήκευση και αναπαραγωγή οποιασδήποτε πράξης ή στοιχείου που δημοσιεύεται στον 

δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 
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Παρ. 2: Προβλέπεται η δυνατότητα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου να λάβει ηλεκτρονικά, 

κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης, πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα τα οποία 

εμφανίζονται στη μερίδα  οποιουδήποτε υπόχρεου στο Γ.ΕΜΗ..  

Περαιτέρω, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει ηλεκτρονικά αντίγραφα, 

αποσπάσματα ή πιστοποιητικά πράξεων ή στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο, αλλά δεν 

δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..  

Με την υποβολή αίτησης λήψης στοιχείων της παραγράφου 2 θα πρέπει προηγουμένως να 

πληρούνται τα αντίστοιχα τέλη που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 112. 

Παρ. 3: Η θεσμοθέτηση του Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες καινοτομίες των ρυθμίσεων και αναμένεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που 

υπήρχε στον χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων. Χορηγείται σε κάθε εγγεγραμμένο φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο εφόσον ισχύουν και οι πέντε προϋποθέσεις: 

α. Δεν έχει διαγραφεί από το Μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ.. 

β. Δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και διαδικασία εκκαθάρισης. 

γ. Δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των 

πιστωτών.  

δ. Έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση δημοσίευσης πράξεων ή στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν 

νομίμως έχει απαλλαχθεί από την υποχρέωση αυτή. 

ε. Δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ..  

Παρ. 4: Το Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας έχει ισχύ για δυο μήνες από την έκδοσή του και 

δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ισχύος των βεβαιούμενων σε αυτό, εκτός αν αποδειχθεί: α) ότι ο 

τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση  και β) ότι το εγγεγραμμένο 

πρόσωπο δολίως απέκρυψε την πραγματική του κατάσταση από οποιονδήποτε τρίτο.  

Παρ. 5: Κάθε λεπτομέρεια διαδικασίας έκδοσης, ισχύος και  κόστους του Πιστοποιητικού  Καλής 

Λειτουργίας θα καθοριστεί με Υπουργική απόφαση.  

Επί του άρθρου 112 

Προβλέπεται η δυνατότητα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. σε μια ή περισσότερες επίσημες γλώσσες 

της Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι τα προς καταχώριση έγγραφα, στοιχεία ή δηλώσεις 

υποβληθούν σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. Σε περίπτωση ασυμφωνίας του 

περιεχομένου του εγγράφου, στοιχείου ή δήλωσης μεταξύ της ελληνόγλωσσης και της 

ξενόγλωσσης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει πάντα η ελληνόγλωσση. 

Επί του άρθρου 113 

Παρ. 1: Διευκρινίζεται ότι τα τέλη που καταβάλλουν οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.ΕΜΗ. είναι 

ανταποδοτικά και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προεξοφλούνται  προκειμένου να τους 

παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες. Εξειδικεύονται σε τέσσερις κατηγορίες που είναι οι εξής: 
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α. Ανταποδοτικά τέλη τήρησης μερίδας. 

β. Ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..  

γ. Ανταποδοτικά τέλη για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων. 

δ. Ανταποδοτικά τέλη για προέγκριση επωνυμίας.   

Ειδικά το ύψος των τελών τήρησης μερίδας διαμορφώνεται αναλογικά και σε κάθε περίπτωση 

αντιστοιχεί στον χρόνο για τον οποίο ο υπόχρεος έλαβε υπηρεσίες από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ..  

Παρ. 2: Τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων αποτελούν εξ ολοκλήρου 

πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ των 

Επιμελητηρίων αποτελούν  πόρους των Επιμελητηρίων, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν κατά 

προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών των πιστοποιημένων Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Από τα ποσά 

αυτά, το ελάχιστο το 5% του συνόλου των εσόδων των Επιμελητηρίων  θα  διατίθενται κατά 

προτεραιότητα για την κάλυψη: α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και 

Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ  β) των δαπανών 

λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων  Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,  

γ) των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίων των οποίων οι πόροι από τα τέλη 

Γ.Ε.ΜΗ. αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των 

δαπανών νομικής κάλυψης κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 6 του άρθρου 86. 

Παρ. 3: Οι δημόσιες Υπηρεσίες δικαιούνται να λαμβάνουν ατελώς πράξεις και στοιχεία που 

είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά μέσω αίτησης που υποβάλλουν στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Γ.Ε.ΜΗ.. 

Παρ. 4: Το ύψος των τελών και κάθε σχετική λεπτομέρεια θα ορίζεται με κοινή υπουργική 

απόφαση μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα 

προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, λογιστικές ή άλλες καταστάσεις που θα 

ζητηθούν από την ΚΕΕΕ. Το  ύψος των τελών θα επανεξετάζεται ανά  διετία. 

Παρ. 5: Με την παράγραφο αυτή αυστηροποιείται το πλαίσιο  λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ και για 

πρώτη φορά προβλέπονται συνέπειες για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, πέραν των ρητών 

προθεσμιών που ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ με υπαιτιότητα 

τους, δεν ανταποκριθούν στις προθεσμίες που τάσσονται στις παραγραάφους 5 και 6 του 

άρθρου 102, ο υπόχρεος που είχε υποβάλλει τη σχετική αίτηση απαλλάσσεται αυτόματα από 

το σύνολο των τελών της τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. του επόμενου έτους. 

Παρ. 6: Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ είναι υποχρεωμένη 

με κάθε υποβολή αίτησης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. να χορηγεί στον αιτούντα έντυπο ή 

ηλεκτρονικό αντίγραφο της πρωτοκολλημένης και χρονολογημένης αίτησης καταχώρισης. Το 

εν λόγω αντίγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή ενημέρωση του υπόχρεου σχετικά 

με τα δικαιώματά του και τις προϋποθέσεις απαλλαγής του από τα τέλη τήρησης μερίδας του 

επόμενου έτους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Επί του άρθρου 114 

Παρ.1: Σε περιπτώσεις παράλειψης υποβολής στοιχείων για καταχώριση και δημοσίευση στο 

Γ.Ε.ΜΗ., όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο και στην εταιρική νομοθεσία,  θα επιβάλλονται 

πρόστιμα, τα οποία θα οριστούν και θα εξειδικευτούν με Υπουργική Απόφαση. Η διαπίστωση 

της παράβασης θα γίνεται από τον Προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και η επιβολή του προστίμου θα 

γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Πριν την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου 

θα προηγείται ηλεκτρονική προειδοποίηση του υπόχρεου ή του νομίμου εκπροσώπου του.  

Παρ. 2: Διευκρινίζεται ότι τα πρόστιμα που διαπιστώνονται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων 

αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα πρόστιμα που 

διαπιστώνονται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν κατά 50% έσοδα των 

Υπηρεσιών αυτών και κατά 50% έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

Όπου είναι εφικτό η επιβολή προστίμου θα γίνεται αυτοματοποιημένα. Η είσπραξή τους θα 

διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ με ηλεκτρονικό τρόπο.  

Επί των άρθρου 115-116 

Γίνονται καταργήσεις και τροποποιήσεις διατάξεων νόμων, προκειμένου να εναρμονιστεί η 

κείμενη νομοθεσία με τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΖ΄ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 

Επί του άρθρου 117 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιλύεται το ζήτημα της εκάστοτε τροποποίησης του 

καταστατικού της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών («ΕΙΗΕΑ»). Επιλέγεται η 

οδός της λειτουργίας της ΕΙΗΕΑ ως οιονεί σωματείου ώστε το καταστατικό και οι εκάστοτε 

τροποποιήσεις αυτού να τυγχάνουν του ελέγχου από τον αρμόδιο δικαστή ως προς το εάν 

τηρήθηκαν οι διατάξεις του ΑΚ περί σωματείων που θα εφαρμόζονται εφεξής εν προκειμένω. 

Επίσης προστίθενται συγκεκριμένες διατυπώσεις αναφορικά με την εγγραφή της ΕΙΗΕΑ στα 

βιβλία περί σωματείων που τηρούνται στο αρμόδιο δικαστήριο και την παρακολούθησηεφεξής 

της πορείας της με τη δημοσιότητα που προβλέπει ο ΑΚ για τα σωματεία και τροποποιείται το 

τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7Β του ν. 1789/1951 με μετατροπή του εκεί 

αναφερόμενου ποσού από δραχμές σε Ευρώ και καταργείται ως αλυσιτελής η διάταξη του 

άρθρου 13 του ν. 1789/1951. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΗ΄ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγεται η έννοια του προγραμματισμού στον σχεδιασμό, την 

εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, που 

χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

της χώρας.  

Το εγχείρημα αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς με βάση τον υφιστάμενο διαχωρισμό του ΠΔΕ 

στο σκέλος  των συγχρηματοδοτούμενων  από την Ε.Ε. πόρων και σε αυτό των εθνικών πόρων  

διαπιστώνεται έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος προγραμματισμού και διαχείρισης 

των έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Αντίστοιχη έλλειψη δεν 

διαπιστώνεται ως προς  το  σκέλος  του ΠΔΕ, που αφορά τους συγχρηματοδοτούμενους από 

την Ε.Ε. πόρους,  καθώς αυτό ακολουθεί τους κανόνες προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού 

Δικαίου  και το διαχειριστικό πλαίσιο που διέπει  τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 

και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).   

Επί της ουσίας το ΠΔΕ αποτελείται από ένα μέρος ρυθμισμένο και οριοθετημένο 

(συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. σκέλος) και ένα μέρος του οποίου το πλαίσιο υλοποίησης 

είναι ασαφές και εν πολλοίς αναχρονιστικό όπως περιγράφεται παρακάτω.  

Οι παρούσες διατάξεις έχουν σκοπό την αποκατάσταση της ανωτέρω αναντιστοιχίας  με 

γνώμονα ότι οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις και οι δημόσιες δαπάνες που αυτές συνεπάγονται 

πρέπει να διέπονται από κανόνες ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης. 

Στο σκέλος των εθνικών πόρων το ΠΔΕ διέπεται ακόμη από τη νομοθεσία του 1952. Πρόκειται 

ουσιαστικά για τη χρηματοδότηση έργων που δεν υπάγονται σε σχεδιασμό σύμφωνα με κάποιο 

προγραμματικό κείμενο της μορφής του ΕΣΠΑ και παλαιότερα του ΚΠΣ, αλλά εντάσσονται με 

αποσπασματικό τρόπο απ’ ευθείας σε κωδικούς εγγραφής πιστώσεων από το ΠΔΕ, σύμφωνα 

με τις Εγκυκλίους ή τις οδηγίες, που εκδίδονται  κάθε έτος από τη Διεύθυνση Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συνέχεια οι Φορείς 

Χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Περιφέρειες,  

υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τα έργα των τομέων αρμοδιότητάς τους. Τα 

αποσπασματικά αυτά έργα υποβάλλονται από αυτούς τους φορείς. Ουσιαστικός περιορισμός 

είναι μόνο τα όρια των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού και το ύψος των πιστώσεων 

που καθορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα 

με τις αρμοδιότητες, που του ανατίθενται από τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143).  

Αποτέλεσμα της ουσιαστικής έλλειψης κανονιστικού πλαισίου για το εθνικό σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι η συσσώρευση πιστώσεων, που λιμνάζουν,  σε 

έργα, τα οποία δεν έχουν συνοχή και συνέργεια μεταξύ τους και δεν εξυπηρετούν κάποια 

αναπτυξιακή προοπτική, ενώ θα μπορούσαν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες της ελληνικής 

οικονομίας ειδικά μάλιστα σε εποχές με περιορισμένους πόρους λόγω των δημοσιονομικών 

αναγκών.  Επιπροσθέτως, η διαχείριση των εθνικών πόρων του ΠΔΕ έχει υποβαθμιστεί και 

92



 

λειτουργεί  ως ένα είδος «δορυφόρου» του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. σκέλους 

(ΕΣΠΑ), με την ένταξη στο ΠΔΕ  έργων, που εξυπηρετούν την ωρίμανση για τη μετέπειτα ένταξη 

στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ή έργων, που απλώς δεν έχουν κάποια άλλη πηγή 

χρηματοδότησης. Σαν συνέπεια, στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ συμπεριλαμβάνονται πολλά έργα 

αμφίβολης αναπτυξιακής σκοπιμότητας χωρίς σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους, 

δεσμευτικές προθεσμίες ολοκλήρωσης και σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της υλοποίησής 

τους.   

Έτσι, μέρος των δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα διαμορφώνεται συγκυριακά και 

αποσπασματικά,  κατανέμεται χωρίς κριτήρια και κανόνες και δεν υπάγεται  σε ένα εθνικό 

αναπτυξιακό  σχέδιο για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και 

την κοινωνική συνοχή της χώρας. Ως συνέπειες  μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά, η 

ελλειμματική και αμφισβητούμενη ως προς το αποτέλεσμα διαχείριση των εθνικών 

επενδυτικών πόρων, η έλλειψη συντονισμού στις επενδυτικές επιλογές και προτεραιότητες, η 

ασάφεια και η επισφάλεια των διαδικασιών κατάρτισης και υλοποίησης του εθνικού ΠΔΕ, η 

αδυναμία ελέγχου της ολοκλήρωσης των έργων και εξ αυτού η αδυναμία αποδέσμευσης 

πόρων για κάλυψη άλλων αναπτυξιακών αναγκών.   

Το ΠΔΕ που θα έπρεπε εξ ορισμού να αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της 

αναπτυξιακής πορείας της χώρας, κατ΄ αυτόν τον τρόπο δεν συμβάλλει στη δημιουργία 

προϋποθέσεων για την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, ικανής να φέρει πολλές 

και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Θυσιάζονται οι περιορισμένοι πόροι του ΠΔΕ, που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ισχυροποίηση της οικονομίας, για τον σχεδιασμό 

αναπτυξιακών δράσεων και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, και επιβαρύνεται ο 

προϋπολογισμός του κράτους με δαπάνες που ελέγχονται ως προς την αναγκαιότητά τους και 

την εξυπηρέτηση ενός, έστω και υποτυπώδους προγραμματισμού.  

Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων και στην  κατεύθυνση 

συγκρότησης  ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου για την παραγωγική ανάταξη της χώρας, την 

ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, που θα αξιοποιεί με αξιόπιστο 

και διαφανή τρόπο το σύνολο διαθέσιμων πόρων  τίθεται ένας διττός στόχος ως προς  τους 

εθνικούς πόρους του ΠΔΕ: 

Α. Η αύξηση των πόρων. 

Κατά την περίοδο που διανύουμε, σύμφωνα και με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το ΠΔΕ σταδιακά αναβαθμίζεται (τουλάχιστον 7 δις ευρώ 

ετησίως από το 2021) με ιδιαίτερη έμφαση στο εθνικό σκέλος.  

Β. Η κατοχύρωση της προγραμματικής διάστασης του εθνικού ΠΔΕ. 

Αξιοποιώντας τις διεθνείς καλές πρακτικές και την εμπειρία από την υλοποίηση των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων το παρόν σχέδιο νόμου εισάγει μια πολύ σημαντική 

μεταρρυθμιστική τομή: το κανονιστικό πλαίσιο για τη θέσπιση ενός Εθνικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης (ΕΠΑ), καθώς και ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την κατάρτιση, τη 

διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχό του, προκειμένου οι πόροι του εθνικού σκέλους 

του ΠΔΕ να αξιοποιούνται στη βάση ενός μεσοπρόθεσμου προγραμματικού σχεδιασμού και 
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σύμφωνα με τους στόχους του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου. Βασική αρχή του ΕΠΑ αποτελεί 

ο μεσοπρόθεσμος προγραμματικός σχεδιασμός, που θα συνδυάζεται  με τη διαμόρφωση  

συνέργειας με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας 

και της προσθετικότητας, που διέπουν την υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε.. Στη βάση 

των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

αναλαμβάνει κεντρικό συντονιστικό ρόλο για την κατάρτιση του ΕΠΑ, το οποίο θα αποτελεί 

προϊόν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, τους παραγωγικούς φορείς, τα υπουργεία 

και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα εγκρίνεται στη συνέχεια από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, ενώ τα υπουργεία και οι Περιφέρειες θα έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης των 

δικών τους επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

Ο παραπάνω στόχος πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να αυξηθεί η γραφειοκρατία και με 

απλοποίηση των διαδικασιών εγκρίσεων και πολιτικών αποφάσεων, που σήμερα αποτελούν 

ένα τεράστιο εγχώριο πρόβλημα. 

Εν κατακλείδι, με τις παρούσες ρυθμίσεις επιχειρείται μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο και με στόχο την 

παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της 

χώρας.  

 

Με τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος προβλέπονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 

 

Επί του άρθρου 118 

Το άρθρο 118 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου περιγράφει το περιεχόμενο και τον 

επιδιωκόμενο στόχο, που συνίσταται στη θέσπιση κανόνων, που να διέπουν την κατάρτιση, τον 

συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων, που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και εισάγει την έννοια του «Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης». 

Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται με αφετηρία το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που διέπει το 

εθνικό ΠΔΕ αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και την εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού και 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ. 

Επί του άρθρου 119 

Στο άρθρο 119 παρέχονται οι ορισμοί των εννοιών. 

Ειδικότερα, η κατάρτιση του ΕΠΑ βασίζεται στις κατευθύνσεις και στις εκάστοτε ανάγκες που 

προκύπτουν από την κατάρτιση ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου για την παραγωγική 

ανάταξη της χώρας, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, όπως 

εξειδικεύεται κάθε φορά.  

Με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση 

και να έχει την ευθύνη για τον συντονισμό του, το ΕΠΑ περιλαμβάνει διαδικασίες 

διαβούλευσης και έχει αποκεντρωτικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπεται ότι οι φορείς θα 
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διαχειρίζονται οι ίδιοι την εφαρμογή και τους πόρους του δικού τους επί μέρους τομεακού ή 

περιφερειακού προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΠΑ  βασίζεται στο εθνικό αναπτυξιακό 

σχέδιο, καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από διαδικασία 

διαβούλευσης με τα αρμόδια υπουργεία, τις περιφέρειες και τους κοινωνικούς εταίρους, 

εγκρίνεται από Υπουργικό Συμβούλιο και έχει ως στόχο και περιεχόμενο την αποτύπωση του 

εθνικού μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού διάρκειας 5 ετών με την αξιοποίηση 

των  εθνικών πόρων του  ΠΔΕ αρχής γενομένης το 2021.  

Το ΕΠΑ περιλαμβάνει: Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ – ΠΠΑ), τα 

οποία καταρτίζονται από το οικείο Υπουργείο/Περιφέρεια μετά από διαβούλευση με τους 

κοινωνικούς εταίρους και εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και τα 

οποία περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού 

στον τομέα ευθύνης του οικείου φορέα, με βάση τον αντίστοιχο προγραμματισμό του ΕΠΑ και 

την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ διαρθρώνονται σε 

Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάθε προτεραιότητα της στρατηγικής στο 

πλαίσιο του ΕΠΑ, που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. 

Για την υλοποίηση του ΕΠΑ προβλέπεται η κατάρτιση συγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης 

και Ελέγχου, που αποτελεί σύνολο κανόνων και διαδικασιών τους οποίους εφαρμόζουν οι 

διοικητικές αρχές διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΑ με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση των πόρων και την αποτελεσματική εφαρμογή  του ΕΠΑ και των 

ΤΠΑ/ΠΠΑ. 

Κεντρικό συντονιστικό ρόλο σε σχέση με το ΕΠΑ αποκτά η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία ορίζεται ως Υπηρεσία 

Συντονισμού του ΕΠΑ.  Η Υ.Σ.ΕΠΑ, υποστηριζόμενη από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.), συντονίζει τον σχεδιασμό του ΕΠΑ και των 

Προγραμμάτων του, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης τους και τον έλεγχο των ενταγμένων έργων και εισηγείται την αναθεώρησή του.  

Παράλληλα, για τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους των προβλεπόμενων από το ΕΠΑ 

προγραμμάτων και πόρων, προβλέπεται ο ορισμός από τους φορείς αντίστοιχων Υπηρεσιών 

Διαχείρισης Προγραμμάτων/Αποθεματικών. 

Οι ορισμοί αναφέρονται επίσης: α) στην έννοια του «έργου» και β) στα Ειδικά Προγράμματα, 

τα οποία ορίζονται ως προγράμματα αναπτυξιακών/επενδυτικών παρεμβάσεων ή 

παρεμβάσεων για την αποκατάσταση ζημιών ή την αντιμετώπιση κρίσεων, με χωρική ή 

τομεακή αναφορά,  με σύστημα διαχείρισης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πόρους. 

Τέλος, προσδιορίζεται η έννοια του «έργου στρατηγικής σημασίας», καθώς και του «έργου 

μεγάλου προϋπολογισμού». 

Επί του άρθρου 120 

Με το άρθρο 120 ορίζονται τα θεμελιώδη στοιχεία, που χαρακτηρίζουν την κατάρτιση του ΕΠΑ: 

α) ο κεντρικός ρόλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο, σύμφωνα με τον 

θεσμικό του ρόλο καταρτίζει, μέσα από διαδικασία διαβούλευσης  το Εθνικό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης, β) η φύση του ΕΠΑ το οποίο συνιστά εργαλείο μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού 
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προγραμματισμού της χώρας, γ) η προγραμματισμένη αξιοποίηση μέσα από το ΕΠΑ των 

εθνικών πόρων του ΠΔΕ και δ) η συμμόρφωση του ΕΠΑ στις κατευθύνσεις  του εθνικού 

αναπτυξιακού σχεδίου. 

Στη συνέχεια, περιγράφεται το βασικό και αναγκαίο περιεχόμενο του ΕΠΑ, το οποίο αφορά 

στον καθορισμό προτεραιοτήτων ανά τομέα πολιτικής, καθώς και ειδικών στόχων και δράσεων, 

στον προσδιορισμό της διάρκειας της εφαρμογής του, στην κατανομή του προϋπολογισμού, 

και τέλος  στον ποσοτικό προσδιορισμό των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Επίσης, ορίζεται 

ότι ο αναπτυξιακός προγραμματισμός διέπεται από τις  αρχές της συμπληρωματικότητας, και 

της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, ενώ κατά την υλοποίησή του τηρούνται οι αρχές και 

οι κανόνες, που απορρέουν από το εθνικό και το  Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καθώς και από τις διεθνείς 

συμφωνίες, τις οποίες έχει κυρώσει η χώρα. 

Επί του άρθρου 121 

Για την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγράμματος καθορίζεται κατ’ αρχήν 

και ως γενικός προσανατολισμός, το χρονικό όριο των πέντε ετών, ως εύλογο διάστημα, το 

οποίο εκτιμάται ότι παρέχει τη δυνατότητα εξέλιξης και ολοκλήρωσης δράσεων και έργων. 

Παρ’ όλα αυτά, ο νομοθέτης λαμβάνει πρόνοια, παρέχοντας την ευελιξία προσαρμογής της 

διάρκειας της προγραμματικής περιόδου, ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες, που 

διαπιστώνονται κατά περίπτωση, σε σχέση με τους διατιθέμενους πόρους, την ενδεχόμενη 

αναγκαιότητα μεγαλύτερης συνάφειας με τον προγραμματισμό των Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και άλλες δεσμεύσεις της χώρας. 

Επί του άρθρου 122 

Σε συνέπεια με τον θεσμικό του ρόλο αλλά και ειδικότερα με το πνεύμα και το γράμμα του 

άρθρου 23 του ν. 4270/2014 σχετικά με τις αρμοδιότητές του για τη χάραξη της πολιτικής 

δημοσίων επενδύσεων και τον συντονισμό και την εποπτεία της εκτέλεσης του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων προσδιορίζει το ύψος των 

εθνικών πόρων του ΠΔΕ με τους οποίους υλοποιείται το ΕΠΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψη το 

δημοσιονομικό πλαίσιο της χώρας και μια σειρά από παραμέτρους που σχετίζονται κυρίως με 

άλλες εν εξελίξει προγραμματικές διαδικασίες, δεσμεύσεις της χώρας, τις προοπτικές της 

οικονομίας και λοιπές χρηματοδοτικές ανάγκες. Οι πόροι αυτοί περιλαμβάνονται στην 

εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΠΑ, και εγκρίνονται με την πράξη 

έγκρισης του ΕΠΑ από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρώτη περίοδο σχεδιασμού του ΕΠΑ, για την οποία θα 

ληφθούν υπ’ όψη οι προϋπάρχουσες δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τους φορείς του 

ΠΔΕ προ της ισχύος των νέων ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης έργων από 

εθνικούς πόρους. 

Η τρίτη παράγραφος του άρθρου καθορίζει τις κατηγορίες έργων, μελετών, υπηρεσιών, 

προμηθειών, ενεργειών και δράσεων, που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΠΑ. Με 

την εν λόγω παράγραφο εκσυγχρονίζεται το σχετικό πλαίσιο προσαρμοζόμενο στη σύγχρονη 

έννοια της «επένδυσης», όπως αυτή ορίζεται διεθνώς, αλλά και συνεκτιμώντας τις σημερινές 

ανάγκες της χώρας.  Οι κατηγορίες, που προέβλεπε το ν.δ. 2957/1954 βάσει των αναγκών της 
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χώρας στην αρχή της μεταπολεμικής περιόδου, όταν υπήρχαν ελλείψεις σε βασικές υποδομές, 

παραμένουν σε ισχύ αλλά δεν είναι πλέον οι μόνες.  Σύμφωνα με το ως άνω νομοθετικό 

διάταγμα δημόσιες επενδύσεις συνιστούν:1 

1. Οι κατασκευές, ανακατασκευές και επεκτάσεις μόνιμων ή ημιμόνιμων εγκαταστάσεων ή 

έργων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα έργα στέγασης. 

2. Οι προμήθειες μόνιμων εξοπλιστικών μέσων, μηχανολογικού εξοπλισμού και 

κεφαλαιουχικών αγαθών που προορίζονται αποκλειστικά για τις περιπτώσεις του 

προηγούμενου στοιχείου. 

3. Οι έρευνες και οι μελέτες, που αναφέρονται αποκλειστικά στις παραπάνω περιπτώσεις 

καθώς και οι έρευνες, οι μελέτες και οι εμπειρογνωμοσύνες γενικότερα. 

4. Τα κάθε είδους διοικητικά και γενικά έξοδα, τα οποία σχετίζονται ευθέως με τις ως άνω 

περιπτώσεις. 

Εξήντα πέντε χρόνια μετά ο ορισμός της έννοιας των δημοσίων επενδύσεων έχει διευρυνθεί 

από νεότερη νομοθεσία, προβλέποντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΠΔΕ επίσης: 

1. Όλων των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και τον ΕΟΧ προγραμμάτων, 

καθώς και των έργων που δανειοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ETEπ). 

2. Επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων προς Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, συνεταιρισμούς, ανώνυμες 

εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 18 του ν. 2515/1997. 

3. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών που ελέγχονται από το Δημόσιο 

(ΔΕΚΟ). 

4. Κρατικές ενισχύσεις επιχειρήσεων στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυόντων αναπτυξιακών 

νόμων. 

Το περιορισμένο αυτό πλαίσιο εμπλουτίζεται στο παρόν άρθρο και με την αναφορά σε 

κατηγορίες επιλέξιμες μέχρι σήμερα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, 

με βάση την  προαναφερθείσα αρχή της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας των έργων 

που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής τους 

(συγχρηματοδοτούμενοι από την Ε.Ε. ή εθνικοί πόροι).  Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, 

με την παρούσα διάταξη, εμπλουτίζεται και εκσυγχρονίζεται το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο του 

ΠΔΕ,  αναφορικά με το τι μπορεί στο εξής να χρηματοδοτείται ως δημόσια επένδυση, καθ’ όσον 

ρητά προβλέπεται (εδ. β, παρ. 6) και μάλιστα με άμεση εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, η επιλεξιμότητα από το ΠΔΕ όλων των κατηγοριών δαπανών που 

περιλαμβάνονται στο ΕΠΑ. 

Στις παραγράφους  4 – 6 του άρθρου, περιλαμβάνεται η δυνατότητα του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων να συμπληρώνει με απόφασή του τις ως άνω κατηγορίες επιλέξιμων 

κατηγοριών έργων, καθώς και η πρόβλεψη της δυνατότητας σύστασης αποθεματικών για την 

αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, των άμεσων συνεπειών κρίσεων, έκτακτων αναγκών ή φυσικών 

καταστροφών. Τέλος επιβεβαιώνοντας τον καθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα του 

                                                           
1 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, «Ταξινόμηση δαπανών Εθνικού ΠΔΕ α) κατά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας, β) ανά περιφέρεια και νομό και γ) κατά ειδικό πρόγραμμα (πχ ολυμπιακά έργα, έργα 
των ΟΤΑ, έργα για σεισμούς κ.λπ.», Τελική Εργασία ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, 2014 
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προγράμματος, ορίζεται ρητά ότι το ΕΠΑ δεν μπορεί να χρηματοδοτεί πάγιες λειτουργικές 

δαπάνες του Δημοσίου. 

Επί του άρθρου 123 

Με το άρθρο 123 περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισης του ΕΠΑ, καθώς και το βασικό του 

περιεχόμενο. 

Η δομή του προσομοιάζει με την δοκιμασμένη εδώ και πολλά χρόνια δομή του ΕΣΠΑ, 

διατηρώντας τα ουσιαστικότερα στοιχεία του. 

Η Δι.Δι.Ε.Π. του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε εκπλήρωση του ρόλου της, όπως 

περιγράφεται στον Οργανισμό του Υπουργείου (π.δ. 147/2017, Α΄ 192) και λαμβάνοντας 

υπόψη τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων, καταρτίζει το σχέδιο του ΕΠΑ, στη βάση ενός 

σχεδίου ανάπτυξης της χώρας. Το σχέδιο του ΕΠΑ περιλαμβάνει ως ελάχιστο αναγκαίο 

περιεχόμενο την εξειδίκευση των  εθνικών στόχων ανάπτυξης, τα επί μέρους Τομεακά και 

Περιφερειακά Προγράμματα της περιόδου,  την κατανομή του προϋπολογισμού ανά 

πρόγραμμα και ενδεικτικά  σε  προτεραιότητες  το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα και το σύστημα διοίκησης. 

 Σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης (πολυεπίπεδης) διακυβέρνησης, με την οποία 

επιδιώκεται η διευρυμένη συμμετοχή και συνευθύνη στον αναπτυξιακό προγραμματισμό των 

φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας, της αγοράς αλλά και των ίδιων των πολιτών, το ΕΠΑ, 

στην τελική του μορφή διαμορφώνεται μέσα από διαδικασία διαβούλευσης, με την οποία 

δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διατυπώσουν τα σχόλια και τη γνώμη τους. 

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με την υποβολή προτάσεων από τους φορείς, καθώς και 

με την ανάρτηση του κειμένου στην πλατφόρμα www.opengov.gr, για χρονικό διάστημα 

τριάντα (30) ημερών κατ’ ελάχιστον, όπως προβλέπεται και για τη νομοθετική διαδικασία. 

Επί του άρθρου 124 

Η υιοθέτηση ενός μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στη βάση τιθέμενων 

μετρήσιμων προς επίτευξη στόχων που αξιολογούνται συστηματικά, συνιστά θεμελιώδη 

διαδικασία της εφαρμογής των αρχών της «Νέας Δημόσιας Διοίκησης» (New Public 

Management – NPM). Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου διοίκησης προωθείται συστηματικά τις 

τελευταίες δεκαετίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και  διεθνείς οργανισμούς, όπως, ενδεικτικά,  

ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, ως πρότυπο και μέθοδος μεγιστοποίησης της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας δράσης, καθώς και περιορισμού 

της περιττής δαπάνης. Μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε., η εφαρμογή μιας ανάλογης 

διαδικασίας υιοθετήθηκε στα προγραμματικά κείμενα, που σχετίζονται με τα Επενδυτικά και 

Διαρθρωτικά Ταμεία, οδηγώντας στην ορθολογική κατάρτιση και υλοποίηση του σκέλους του 

ΠΔΕ που συγχρηματοδοτείται και εισάγοντας στις δημόσιες επενδύσεις ένα πλαίσιο κανόνων 

συντονισμού των δράσεων και ελέγχου της αποτελεσματικότητάς τους. Ωστόσο το εθνικό 

σκέλος του ΠΔΕ δεν συμπεριελήφθη στην εξυγιαντική αυτή μεταρρύθμιση και παρέμεινε, μέχρι 

τις μέρες μας, ένας χώρος όπου οι δημόσιες επενδύσεις δεν εναρμονίζονται μεταξύ τους δεν 

προγραμματίζονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μεσοπρόθεσμων στόχων και δεν 

παρακολουθούνται ως προς την υλοποίησή τους, αλλά αντίθετα, κατανέμονται 
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αποσπασματικά, υλοποιούνται χωρίς συνέπεια και συνέργεια και συχνά λιμνάζουν επί 

δεκαετίες. Η κάλυψη του σοβαρού αυτού ελλείμματος για τη χώρα μας επιχειρείται με τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις, με την καθιέρωση, ενός πλαισίου προγραμματισμού και μιας 

στοχοθεσίας για το εθνικό ΠΔΕ, που παρακολουθούνται  περιοδικά.  

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 η παρακολούθηση της πορείας του ΕΠΑ μέσα 

από περιοδικές εκθέσεις, που αποτιμούν τον βαθμό συμβολής του ΕΠΑ στην επίτευξη των 

στόχων του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου και την πρόοδο των επί μέρους προγραμμάτων, 

μέσα από τη χρήση κατάλληλων δεικτών. Ταυτόχρονα, αποτυπώνονται οι τυχόν αποκλίσεις από 

τους αρχικούς στόχους του ΕΠΑ και προβλέπεται διαδικασία αναθεώρησής του για 

συγκεκριμένους λόγους και με συγκεκριμένη διαδικασία, που περιλαμβάνει επίσης 

διαβούλευση. 

Επί του άρθρου 125 

Η διάταξη του άρθρου 125 διαπνέεται από τις αρχές της αποκέντρωσης αλλά και της διάκρισης 

ρόλων και αρμοδιοτήτων με στόχο την άσκησή τους με τρόπο αποτελεσματικό, ποιοτικό, 

διαφανή και βιώσιµο. Σε εφαρμογή των αρχών αυτών, η χάραξη της τομεακής πολιτικής 

επαφίεται στα υπουργεία ως καθ’ ύλην αρμόδια, ενώ παράλληλα, στο χωρικό επίπεδο, οι 

περιφέρειες αντιμετωπίζονται ως οι καταλληλότεροι φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης της 

εδαφικής ανάπτυξης, ως πλησιέστεροι και αμεσότερα εμπλεκόμενοι στα προβλήματα, τις 

ανάγκες και τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της τοπικής κλίμακας.  

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιώντας το αντίστοιχο κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη 

σχετική, πολυετή μέχρι σήμερα,  προγραμματική εμπειρία των φορέων κατάρτισης του ΕΣΠΑ 

αλλά και του ΠΔΕ, το άρθρο 125 αναθέτει αντίστοιχα στους ίδιους φορείς (υπουργεία και 

περιφέρειες) τον σχεδιασμό - στο δικό τους τομέα ευθύνης και χωρικό επίπεδο αρμοδιότητας 

- του δικού τους τομεακού ή περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ).  

Ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, οι προτεινόμενες διατάξεις ενισχύουν περαιτέρω τον 

προγραμματικό ρόλο των περιφερειών. Η ενίσχυση αυτή επιχειρείται με τρόπο τέτοιο, ώστε να 

μπορούν να αξιοποιούνται οι ήδη θεσμοθετημένες διαδικασίες και να μην επιβαρύνεται 

περαιτέρω ο διοικητικός μηχανισμός των περιφερειών, καθώς προβλέπεται ρητά (παρ. 4) η 

συνάφεια των ΠΠΑ με τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα του άρθρου 268 του 

ν.3852/2010.  

Η εφαρμογή των αρχών της συμπληρωματικότητας και της αποτελεσματικότητας των 

πολιτικών, καθώς και του τεκμηρίου της αρμοδιότητας υπέρ της αποκέντρωσης και της 

αυτοδιοίκησης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις ανωτέρω  νομοθετικές επιλογές, οι οποίες 

υλοποιούνται στο πλαίσιο της επίτευξης μιας πολυεπίπεδης και πολυτομεακής διακυβέρνησης. 

Σε εφαρμογή των αρχών αυτών τα ΤΠΑ και ΠΠΑ τίθενται σε διαβούλευση (παρ. 1) από τους 

φορείς κατάρτισης με την ίδια διαδικασία, που προβλέπεται για το ΕΠΑ, στην παράγραφο 3 

του άρθρου 122.  Ακολούθως και μετά την οριστική διαμόρφωσή τους αξιολογούνται ως προς  

τη συμβατότητά τους με το ΕΠΑ (παρ. 5), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 γενικά 

κριτήρια και εγκρίνονται από τον Υπουργό  Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα εγκεκριμένα ΤΠΑ 

και ΠΠΑ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και του φορέα κατάρτισης. 
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Με την παράγραφο 2 ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των  ΤΠΑ και ΠΠΑ, με στόχο την κάλυψη 

διαπιστωμένων  αναγκών, τον προγραμματισμό των έργων,  τη χρηστή διαχείριση των πόρων 

και τη συμβατότητα με άλλες πολιτικές. 

Επί του άρθρου 126 

Το άρθρο 126 αναφέρεται σε βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού και υλοποίησης, τα οποία 

διέπουν την κατάρτιση και την εφαρμογή των ΤΠΑ και ΠΠΑ. Τα προαπαιτούμενα αυτά 

αναφέρονται σε στοιχειώδεις προϋποθέσεις, που η θέσπισή τους αποβλέπει στη διασφάλιση 

α) της μη υπέρβασης του προβλεφθέντος από το ΕΠΑ προϋπολογισμού, β) της ενσωμάτωσης 

στα υποβαλλόμενα προγράμματα όλων των έργων, που υλοποιούνται από τον οικείο φορέα 

κατά τη συγκεκριμένη περίοδο προγραμματισμού, εν όλω ή εν μέρει, εντασσόμενα ή ήδη 

ενταγμένα στο ΠΔΕ, και γ)  της ειδικής πρόνοιας για την ένταξη έργων στρατηγικής σημασίας 

καθώς και έργων μεγάλου προϋπολογισμού, αλλά και για την πρόβλεψη κυρώσεων από το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου σε περιπτώσεις μη συμμορφώσεως με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις χρηματοδότησης των έργων στο πλαίσιο του ΕΠΑ και του ΠΔΕ και  με τους όρους 

των αποφάσεων ένταξης.  

Οι ως άνω προϋποθέσεις τίθενται με στόχο τη διασφάλιση της υλοποίησης ενός συνεκτικού και 

ολοκληρωμένου προγραμματισμού του ΕΠΑ και εν γένει του ΠΔΕ. Επί πλέον αποσκοπούν στη 

θέσπιση περιορισμών, που θα διασφαλίζουν την ομαλή εξέλιξη των προγραμμάτων και των 

έργων, μέσα σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο, που θα εγγυάται την κανονικότητα της 

εφαρμογής τους και την πραγματική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.  

Επί του άρθρου 127 

Οι φορείς του ΕΠΑ, στο δικό τους πεδίο και επίπεδο ευθύνης, χαράσσουν την πολιτική τους, 

διενεργούν τη δική τους διαβούλευση και καταρτίζουν το δικό τους τομεακό ή περιφερειακό 

πρόγραμμα προτεραιοποιώντας τις δράσεις τους. Η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την 

υποβολή τους γίνεται, από τη Δι.Δι.ΕΠ, όχι σε σχέση με το ειδικότερο περιεχόμενό τους, αλλά 

με βάση κριτήρια αναπτυξιακού σχεδιασμού, τα οποία αφορούν το τομεακό ή το περιφερειακό 

πρόγραμμα συνολικά, βάσει των οποίων αξιολογείται ενδεικτικά αν το πρόγραμμα έχει 

καταρτισθεί σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές του ΕΠΑ. Επίσης εξετάζεται η 

συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους του ΕΠΑ, καθώς και η συμβατότητα του επί μέρους 

προγράμματος με το χρονοδιάγραμμα και τους κατανεμημένους πόρους του.   

Επί του άρθρου 128 

Οι διατάξεις του άρθρου 128, σε συνέπεια και συνέχεια με τα οριζόμενα στο άρθρο 123, 

αποτελούν συστατικά στοιχεία μιας από τις σημαντικότερες ρυθμιστικές καινοτομίες που 

εισάγονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Η καινοτομία αυτή αφορά στα έργα, που 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, προσβλέποντας στη θεραπεία χρόνιων 

παθογενειών του εθνικού προγράμματος, καθώς, μεγάλο μέρος των μέχρι σήμερα ενταγμένων 

σε αυτό έργων, αν και εγγράφονται κάθε χρόνο στο ετήσιο πρόγραμμα πιστώσεων, 

παραμένουν ανενεργά ακόμα και επί δεκαετίες. Χαρακτηριστικά, για κάποια από αυτά δεν έχει 

υπάρξει καν  ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, ενώ η ολοκλήρωση άλλων καθυστερεί  

ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα να  διαφοροποιούνται υπέρμετρα από τον αρχικό τους σχεδιασμό. 
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Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις περιγράφεται ένα συνεκτικό σύστημα παρακολούθησης της 

πορείας υλοποίησης των ΤΠΑ και ΠΠΑ μέσα από την υποβολή ενδιάμεσων εκθέσεων, με τις 

οποίες παρατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου των προγραμμάτων και έργων, τα προβλήματα και οι τυχόν αποκλίσεις από τον 

αρχικό σχεδιασμό. 

Με πρωτοβουλία του οικείου φορέα ή του Υπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα ΤΠΑ και 

ΠΠΑ μπορούν να επανεξετάζονται και αν απαιτείται, να αναθεωρούνται, εάν αναθεωρηθεί το  

ΕΠΑ, ή εφόσον η σχετική ανάγκη προκύπτει κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης ή αν 

απαιτηθεί λόγω της κατανομής αποθεματικών. 

Επί του άρθρου 129 

Το ΕΠΑ και τα ΤΠΑ και ΠΠΑ, κατ’ αναλογία με τη δοκιμασμένη μέθοδο και τεχνογνωσία των 

συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, υλοποιούνται σύμφωνα με Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), το οποίο τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού  Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων. Στο ΣΔΕ του ΕΠΑ περιλαμβάνονται  ιδίως η διαδικασία ενεργοποίησης και 

υλοποίησης των προγραμμάτων και επιλογής των έργων, οι κανόνες επιλεξιμότητας των 

δαπανών, το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης, 

τροποποίησης και ολοκλήρωσης των έργων και το σύστημα διοικητικών επαληθεύσεων, 

επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων. Το ΣΔΕ μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρότυπα 

προσκλήσεων, τεχνικών δελτίων, εκθέσεων, αναφορών και αποφάσεων για την εφαρμογή των 

ανωτέρω.  Οι αρμόδιες υπηρεσίες/φορείς, εφαρμόζουν τις συγκεκριμένες προβλεπόμενες 

διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων και η 

αποτελεσματική εφαρμογή  του ΕΠΑ και των ΤΠΑ/ΠΠΑ. Στόχος είναι η εισαγωγή κατά το 

δυνατόν απλών διαδικασιών, που να διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση και 

παρακολούθηση του ΕΠΑ, χωρίς να προκαλούν δυσανάλογο και άσκοπο διοικητικό και 

γραφειοκρατικό βάρος για τις υπηρεσίες και τους φορείς, και χωρίς να δημιουργούν 

προσκόμματα για τους δυνητικούς δικαιούχους. 

Το άρθρο 129 θέτει τις βάσεις του ΣΔΕ περιγράφοντας τις γενικές κατηγορίες ενεργειών που 

περιλαμβάνουν η διαχείριση και ο έλεγχος των ΤΠΑ και ΠΠΑ και των έργων τους από τους 

αρμόδιους φορείς: 

Για την ενεργοποίηση των ΤΠΑ/ΠΠΑ και την ένταξη έργων κατά κανόνα εκδίδονται προσκλήσεις  

αρμοδίως για την υποβολή προτάσεων και ακολουθεί η αξιολόγηση και ένταξη πράξεων. 

Για την απλοποίηση των διαδικασιών ορίζεται ότι η απόφαση ένταξης έργου σε ΤΠΑ ή ΠΠΑ 

αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ.   

Επίσης, με γνώμονα την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων που εντάσσονται σε ΤΠΑ ή ΠΠΑ, 

ορίζονται τα περιθώρια υπερδέσμευσης πιστώσεων με τη θέσπιση ανώτατων ορίων του 

συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ανά πρόγραμμα. Παράλληλα τίθεται χρονικός 

περιορισμός για την ανάληψη νομικής δέσμευσης από τα νέα έργα, ώστε αυτά να μη 

«λιμνάζουν» δεσμεύοντας πιστώσεις ενώ παραμένουν ανενεργά. 

Η παρακολούθηση, η επαλήθευση και ο έλεγχος των έργων των ΤΠΑ και ΠΠΑ περιλαμβάνουν: 

α) την εν πορεία παρακολούθηση της υλοποίησης μέσα από την καταγραφή των δεδομένων 

101



 

εξέλιξης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου σε πληροφοριακό σύστημα, β) διοικητικές 

επαληθεύσεις, που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των προγραμμάτων με βάση 

τα στοιχεία των έργων που υποβάλλονται από τους δικαιούχους, γ) επιτόπιες επιθεωρήσεις 

στα έργα, που διενεργούνται δειγματοληπτικά από την Δι.Δι.Ε.Π. και από τις Υπηρεσίες 

Διαχείρισης και δ) λοιπούς ελέγχους. Η διαδικασία, το περιεχόμενο και ο τρόπος διενέργειας 

των διοικητικών επαληθεύσεων, των επιτόπιων επιθεωρήσεων και των ελέγχων θα 

εξειδικεύονται περαιτέρω στο ΣΔΕ. 

Η δυνατότητα σύστασης Μητρώων Αξιολογητών, καθώς και αξιοποίησης του «Μητρώου 

Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους» της ΕΔΕΛ, προβλέπεται από το 

παρόν άρθρο για την ενίσχυση των Υπηρεσιών Διαχείρισης και των Ομάδων Ελέγχου στην 

εκπλήρωση του έργου τους. 

Το άρθρο 129  σηματοδοτεί επίσης μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ίδια την εφαρμογή 

του ΠΔΕ, καθώς εισάγει την ταχύτερη και αμεσότερη – μέχρι την έκδοση του πρώτου ΣΔΕ – 

ενεργοποίηση μέσω της Δι.Δι.Ε.Π. της ελεγκτικής δυνατότητας – αρμοδιότητας, που ήδη ο 

νομοθέτης έχει προβλέψει, ορίζοντας στο εδάφιο ζ. άρθρου 23 του ν. 4270/14 ότι στο πλαίσιο 

της ευθύνης για τη χάραξη της πολιτικής δημοσίων επενδύσεων, τον συντονισμό και την 

εποπτεία της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο Υπουργός  Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη διαχείριση των προγραμμάτων για τα οποία 

παρέχει χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων».  

Επί του άρθρου 130 

Στο πλαίσιο του ΠΔΕ ήδη από το 1995 ξεκίνησε η ad hoc εφαρμογή «Ειδικών Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων» (ΕΑΠ) με στόχο την ενίσχυση περιοχών της χώρας με ιδιαίτερα γεωγραφικά ή 

κοινωνικά χαρακτηριστικά ή περιοχών στις οποίες ανακύπτουν έκτακτες ανάγκες. Ήταν τα 

πρώτα προγράμματα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, που διαρθρώνονταν σε ολοκληρωμένα 

επιχειρησιακά προγράμματα και διέθεταν σύστημα διοίκησης.  

Τα ΕΑΠ αναδείχθηκαν σε αυτόνομο αναπτυξιακό εργαλείο, όμως με μικρό μερίδιο στο σύνολο 

του εθνικού σκέλους. Ενδεικτικά, το μερίδιο των πληρωμών από τις Συλλογικές Αποφάσεις 

Έργων (ΣΑΕ) των ΕΑΠ σε σχέση με το συνολικό εθνικό ΠΔΕ, ανήλθε σε 2,27% το 2008. 

Με το άρθρο 110 του ν. 4497/2017 προβλέπεται ο σχεδιασμός  και η υλοποίηση στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων ειδικού σκοπού , τα 

οποία θεσπίζονται με απόφαση του Υπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων και διαθέτουν 

σύστημα διοίκησης και διαχείρισης. Με βάση την τελευταία αυτή διάταξη σήμερα 

υλοποιούνται τα Αναπτυξιακά Προγράμματα Ειδικού Σκοπού Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 2017 

– 2020. 

Άλλα, αντίστοιχης δομής προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης ειδικών 

εθνικών και τοπικών θεμάτων μέσα από την αξιοποίηση πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων 

εθνικής ή και διεθνούς προέλευσης.  Χαρακτηριστικά στο άρθρο 69 ν. 4509/2017 βασίζεται  το 

πρόγραμμα «Φιλόδημος» προς όφελος φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την αξιοποίηση 

δανείων της ΕΤΕπ, για συγκεκριμένους τομείς υλοποίησης επενδύσεων.  
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Το άρθρο 130 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ομογενοποιεί τη νομική βάση της σύστασης 

παρόμοιων προγραμμάτων, τα οποία θα αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα ή ανάγκες ή θα 

αξιοποιούν αναπτυξιακές ευκαιρίες, που προκύπτουν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, 

λειτουργώντας μέσα από συγκεκριμένο, ειδικά οριζόμενο κατά περίπτωση σύστημα 

διαχείρισης. Η πρωτοβουλία της πρότασης τέτοιων προγραμμάτων διευρύνεται με την 

προτεινόμενη διάταξη, περιλαμβάνοντας, εκτός από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

τους Υπουργούς γενικότερα και τους Περιφερειάρχες στον αντίστοιχο τομέα και την κλίμακα 

ευθύνης τους. 

Τέλος, το άρθρο λαμβάνει πρόνοια για την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων σχετικά με το 

θεσμικό πλαίσιο της υλοποίησης των υφιστάμενων Ειδικών Προγραμμάτων. 

Επί του άρθρου 131 

Το άρθρο 131 βασίζεται στην παραδοχή ότι η επιτυχής λειτουργία των δομών, αλλά και η 

αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών συναρτάται άμεσα με την 

ποιότητα, την επάρκεια και την οργάνωση των υπηρεσιών διαχείρισης αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού. Συνακόλουθα επιδιώκεται ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η διαχείριση 

και η παρακολούθηση του ΕΠΑ και των ΤΠΑ και ΠΠΑ να ανατίθεται σε υπηρεσίες με εμπειρία 

και εξειδικευμένο προσωπικό.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΓΔΔΕ), που υπάγεται 

στην Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, αποτελεί την κεντρική Υπηρεσία 

Συντονισμού του ΕΠΑ (ΥΣ–ΕΠΑ), υποστηριζόμενη από τη Διεύθυνση Διαχείρισης  Εθνικού 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) 

Η Δι.Δι.Ε.Π. συστάθηκε με τον  Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (π.δ. 

147/2017) έχοντας ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό και την ορθή υλοποίηση 

προγραμμάτων ανάπτυξης χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, με σαφή 

κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση και διαχείριση του ΕΠΑ.  

Αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα στη ΓΔΔΕ γενικότερα αλλά και στη Δι.Δι.ΕΠ ειδικότερα, 

σημαντική εμπειρία στην κατάρτιση και διαχείριση του ΠΔΕ, των Προγραμμάτων Ειδικού 

Σκοπού Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αλλά και συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, η  Δι.Δι.ΕΠ. 

θέτει διαχειριστικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και παρακολουθεί την υλοποίησή 

τους σε σχέση με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΕΠΑ.   

Ειδικότερα η Δι.Δι.ΕΠ μεταξύ άλλων συντονίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ΕΠΑ και των 

προγραμμάτων του, παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων,  εισηγείται  την 

κατανομή των προβλεπόμενων αποθεματικών, καταρτίζει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, 

παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για θέματα που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση, αλλά και 

για την ανάγκη αναθεώρησης των ΤΠΑ και ΠΠΑ, όταν απαιτείται.  Επιπλέον έχει την ευθύνη  

διαμόρφωσης και λειτουργίας των αναγκαίων Πληροφοριακών Συστημάτων, πραγματοποιεί 

επιτόπιες επιθεωρήσεις στα έργα και καταρτίζει το Τομεακό Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για 

την υλοποίηση του ΕΠΑ. 
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Επί του άρθρου 132 

Οι φορείς του ΕΠΑ έχουν την αρμοδιότητα της κατάρτισης των προγραμμάτων τους της 

διαχείρισης των σχετικών πόρων, καθώς και της επιλογής, και παρακολούθησης των έργων. Για 

το σκοπό αυτό τα  υπουργεία και οι περιφέρειες ως αρμόδιοι φορείς ΕΠΑ  υποδεικνύουν τις 

κατάλληλες υπηρεσίες διαχείρισης κατά την υποβολή των προγραμμάτων τους. Για την 

ενίσχυση της  διοικητικής επάρκειας των υπηρεσιών αυτών προβλέπεται η δυνατότητα 

συμμετοχής φορέων  με ενισχυμένη εμπειρία, όπως είναι η ΜΟΔ ΑΕ και οι  Ειδικές Υπηρεσίες 

του ΕΣΠΑ (Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014).  

Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ ορίζονται ιδίως: η ενεργοποίηση 

των προγραμμάτων με τη σύνταξη των προσκλήσεων, η αξιολόγηση των αιτήσεων και η 

μέριμνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και τη χρηματοδότησή τους, η παρακολούθηση της 

υλοποίησης τους, η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και των στόχων 

του Προγράμματος η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, η 

αξιολόγηση των προγραμμάτων και η πρόταση αναθεώρησής τους, όταν απαιτείται.  

Επί του άρθρου 133 

Το άρθρο 133 διασφαλίζει τη συμμόρφωση της υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στα 

Προγράμματα ή Αποθεματικά του ΕΠΑ με την εθνική και ευρωπαϊκή  νομοθεσία.  Ενδεικτικά 

αναφέρονται ο ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ο ν.  

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ο ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων», ο ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ο ν.3979/2011 ( Α΄138) «Για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».  Επίσης, ορίζεται ότι για τις πληρωμές των εν 

λόγω έργων εφαρμόζεται η διαδικασία που ήδη προβλέπεται για τις πληρωμές των έργων του 

ΠΔΕ. 

Επί του άρθρου 134 

Τα έργα τεχνικής βοήθειας αφορούν κυρίως την προμήθεια αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών, 

την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη, που αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων του ΕΠΑ. Στοχεύουν στην 

ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών 

Διαχείρισης καθώς και των δικαιούχων για την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Το άρθρο 134 θέτει τις βάσεις της θεσμικής οριοθέτησης των προγραμμάτων και ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας, η οποία θα εξειδικεύεται στη συνέχεια με την έκδοση σχετικής απόφασης 

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την άμεση ενεργοποίηση της προετοιμασίας της 

πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση της 

προβλεπόμενης ΥΑ, η υλοποίηση της τεχνικής βοήθειας του ΕΠΑ θα γίνεται με αναλογική 

εφαρμογή της ισχύουσας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017, Β΄ 677 

απόφασης. Επίσης, προβλέπεται η εφαρμογή, για τα θέματα τεχνικής βοήθειας του ΕΠΑ, του 
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ήδη ισχύοντος πλαισίου των άρθρων 119 παράγραφοι 1 -7, 200 παράγραφος 8 και 329 του ν. 

4412/2016 (Α΄147), το πεδίο εφαρμογής των οποίων διευρύνεται ώστε να καλύψει και τις 

ενέργειες και δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ, καθώς και η αναλογική εφαρμογή της 

απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014, σχετικά με τις μετακινήσεις 

προσωπικού.  

Προβλέπεται η ύπαρξη, αφ’ ενός τομεακού προγράμματος τεχνικής βοήθειας που καταρτίζεται 

από τη Δι.Δι.ΕΠ, αφ’ ετέρου ειδικού άξονα προτεραιότητας σε κάθε επιμέρους ΤΠΑ και ΠΠΑ και 

θεσπίζονται τα ανώτατα όρια του προϋπολογισμού τους. 

Τέλος, προβλέπεται το όριο προϋπολογισμού ειδικού προγράμματος τεχνικής βοήθειας για τη 

μεταβατική περίοδο, δηλαδή την περίοδο προετοιμασίας της πρώτης προγραμματικής 

περιόδου, σύμφωνα με όσα ορίζονται αναλυτικότερα στο άρθρο 138. 

Επί του άρθρου 135 

Κατά την τελευταία δεκαετία στο πλαίσιο του ΠΔΕ έχει συντελεστεί αξιοσημείωτη πρόοδος ως 

προς  την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος  «e-pde». Το σύστημα αυτό «χτίστηκε» 

και εξελίχθηκε σταδιακά μέσα από επίπονη και πολυετή προσπάθεια, με αφετηρία μικρότερα 

επί μέρους συστήματα, που αρχικά αφορούσαν, αφ’ ενός την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων 

των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ, αφ’ ετέρου την καταγραφή των πληρωμών και οφειλών 

του προγράμματος. Σήμερα το «e-pde» έχει εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό εργαλείο 

μέσα από το οποίο έχει επιτευχθεί η ηλεκτρονική κατάρτιση, παρακολούθηση και πληρωμή 

των έργων του προγράμματος. 

Σύμφωνα με το πρότυπο της ανάπτυξης και χρήσης πληροφοριακών συστημάτων όπως το «e-

pde» αλλά και το ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, η παρακολούθηση των έργων του ΕΠΑ μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσα από  πληροφοριακό σύστημα.  

Μελλοντικά η περαιτέρω ανάπτυξη διεπαφών του συστήματος αυτού με άλλα πληροφοριακά 

συστήματα, όπως το ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ, μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στην 

ολοκληρωμένη παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού, συμβατικού και οικονομικού 

αντικειμένου των προγραμμάτων και έργων. 

Επί του άρθρου 136 

Η μέριμνα για την ενίσχυση της διοικητικής επάρκειας και αποτελεσματικότητας των φορέων 

και υπηρεσιών κατάρτισης και διαχείρισης του ΕΠΑ αποτελεί το κίνητρο της προτεινόμενης 

ρύθμισης. Σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνεται πρόνοια για τη διασφάλιση της δυνατότητας 

ενίσχυσης των Υπηρεσιών με προσωπικό, που θα αποσπάται από τη ΜΟΔ ΑΕ., σκοπός της 

οποίας είναι «η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής 

προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή/ και από εθνικούς πόρους, η οργάνωση και η κάλυψη των αναγκών 

σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της 

διοικητικής δομής» (άρθρο 33 του ν. 3614/2007). 

Ταυτόχρονα με το ίδιο άρθρο ορίζεται η διαδικασία έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης 

συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού και προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής των 

σχετικών ποσών από τη ΜΟΔ ΑΕ με αντίστοιχη επιχορήγηση από το ΠΔΕ.  Στο πεδίο εφαρμογής 
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της διάταξης εμπίπτουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των 

αποσπασμένων υπαλλήλων:  α) το σύνολο του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Επενδύσεων, ανεξαρτήτως του αν η εργασία του προσωπικού αφορά και τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα, δεδομένου του αδιαίρετου των αρμοδιοτήτων της εν λόγω 

Γενικής Διεύθυνσης,  β) προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014, στις οποίες 

ανατίθενται καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 131 του παρόντος ή η προετοιμασία για την 

κατάρτιση τομεακού ή περιφερειακού προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 124 του 

παρόντος, που απασχολείται σε αυτό το αντικείμενο, και γ) προσωπικό της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, που απασχολείται σε έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς 

πόρους του ΠΔΕ, τόσο πριν όσο και μετά την ενεργοποίηση του πρώτου ΕΠΑ.  Για το προσωπικό 

των περιπτώσεων β΄ και γ΄, απαιτείται η ενασχόληση με προγράμματα/έργα, που 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, δεδομένου ότι για την υπερωριακή απασχόληση 

αντικείμενο της οποίας είναι συγχρηματοδοτούμενα έργα, εφαρμόζονται οι οικείες ειδικές 

διατάξεις.   Για τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης διατηρείται και η δυνατότητα κάλυψης 

της εν λόγω υπερωριακής απασχόλησης από τον τακτικό προϋπολογισμό. 

Επί του άρθρου 137 

Με τη ρύθμιση του άρθρου 137, και κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για το ΕΣΠΑ, εισάγονται 

εξαιρέσεις και ειδικές διαδικασίες με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των 

προγραμμάτων και έργων του ΕΠΑ. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται η εξαίρεση από το πεδίο 

εφαρμογής της ΠΥΣ 33/2006 των συμβάσεων μίσθωσης έργου και συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου που αφορούν αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο έργων ΕΠΑ, καθώς και οι 

παρατάσεις αυτών. Ο λόγος της εξαίρεσης ανάγεται στο πραγματικό γεγονός ότι οι εν λόγω 

συμβάσεις, που από τη φύση τους έχουν περιορισμένη και σαφώς προσδιορισμένη χρονική 

διάρκεια, που καθορίζεται από το χρόνο διάρκειας της υλοποίησης των έργων του ΕΠΑ, 

χρηματοδοτούνται από το τελευταίο και επομένως, αφ’ ενός δεν προκαλούν μόνιμη 

επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αφ’ ετέρου η σύναψή τους πρέπει να γίνεται χωρίς 

καθυστερήσεις προκειμένου να υλοποιούνται τα σχετικά έργα εντός των χρονοδιαγραμμάτων.  

Επιπροσθέτως καθορίζονται αρχές και βασικές κατευθύνσεις σύμφωνα με τις οποίες δύνανται 

να διεξαχθούν διαδικασίες επιλογής τυχόν έκτακτου προσωπικού  για τις ανάγκες των έργων 

του ΕΠΑ. 

Παράλληλα, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που 

προκαλούνται κατά την εκτέλεση έργων του ΕΠΑ βάσει του ν. 3669/2008 (Α116) και του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), να βαρύνουν τον κύριο του έργου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

ταχύτερη υλοποίηση των ως άνω έργων. 

Τέλος, στην επιτάχυνση των διαδικασιών αποβλέπουν και οι διατάξεις που προβλέπουν τη 

δυνατότητα ορισμού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ως υπολόγων διαχειριστών έργων 

εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ και τη σύσταση μητρώου εξειδικευμένων 

στελεχών προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποστηρίζουν για 

συγκεκριμένο χρόνο την επίβλεψη έργων του ΕΠΑ. 
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Επί του άρθρου 138 

Με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με δράσεις και πράξεις 

κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση της 

εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

Ειδικότερα, ρυθμίζονται τα σχετικά με την έκδοση και δημοσίευση προκηρύξεων και 

προσκλήσεων πράξεων κρατικών ενισχύσεων και προβλέπεται η δυνατότητα πιστοποίησης των 

δαπανών των ως άνω πράξεων από ορκωτούς λογιστές. Επίσης, προβλέπονται η δυνατότητα 

ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενων από 

το ΕΠΑ στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» (ΕΦΕΠΑΕ) και η δυνατότητα 

χρήσης του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για τις ανάγκες αξιολόγησης πράξεων 

κρατικών ενισχύσεων ή η δημιουργία ειδικού Μητρώου Αξιολογητών από τον αρμόδιο Φορέα 

Αξιολόγησης.  

Επί του άρθρου 139 

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγουν ένα νέο μοντέλο 

οργάνωσης δομών και λειτουργίας των φορέων σε σχέση με το ΕΠΑ, αλλά και με το εθνικό 

σκέλος του ΠΔΕ, κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου, που θα δώσει σε 

όλους τους φορείς τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις νέες απαιτήσεις και να 

προετοιμασθούν κατάλληλα. 

Ενδεικτικά, η μεταβατική περίοδος θα επικεντρώνεται σε μια «άσκηση»  ένταξης - 

προσαρμογής των έργων του ΠΔΕ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, σε διαδικασίες 

προγραμματισμού και συνάρτησής τους με αναπτυξιακές προτεραιότητες, καθώς και σε μια 

προσπάθεια ουσιαστικής «εκκαθάρισης» του εθνικού ΠΔΕ από λιμνάζοντα  έργα, με στόχο τη 

διεύρυνση του χρηματοδοτικού χώρου για την ένταξη έργων που θα υπηρετούν πραγματικά 

τους στόχους του  σχεδίου ανάπτυξης της χώρας. 

Το άρθρο 139 προσδιορίζει την έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ για την 

01/01/2021, ώστε η μεταβατική περίοδος να είναι σαφώς προσδιορισμένη. Ταυτόχρονα 

προβλέπει την έκδοση απόφασης του Υπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία θα  

προσδιορίζονται οι προγραμματικοί στόχοι της μεταβατικής περιόδου και ο τρόπος 

συντονισμού των φορέων και των ενεργειών για την προετοιμασία του ΕΠΑ και θα ρυθμίζονται 

θέματα σχετικά με τη διαδικασία ένταξης έργων στο ΠΔΕ για χρηματοδότηση από το εθνικό 

σκέλος του, η διαδικασία παρακολούθησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

Ειδική πρόβλεψη υφίσταται για την κατάρτιση, με αντίστοιχη απόφαση του Υπουργού  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ειδικού προγράμματος τεχνικής βοήθειας για τη μεταβατική 

περίοδο, με στόχο την ενίσχυση των φορέων σε όλες τις παραπάνω μεταβατικές διαδικασίες 

και προσαρμογές. 

Επί του άρθρου 140 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την κατάρτιση, 

διαχείριση, χρηματοδότηση, και παρακολούθηση – έλεγχο του ΕΠΑ. Οι τροποποιήσεις του 

άρθρου 140 αφορούν στην προσαρμογή του ισχύοντος σήμερα  Οργανισμού του Υπουργείου  
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Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πδ 147/2017), στις προβλέψεις του εν λόγω σχεδίου νόμου, καθώς 

και στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4412/2016 για την Τεχνική 

Βοήθεια, ώστε να περιλαμβάνουν και αυτή του ΕΠΑ. 

 

Επί του άρθρου 141 

Για τη διευκόλυνση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ήδη από τη μεταβατική περίοδο, 

προβλέπεται η ισχύς των άρθρων 136 παράγραφοι 2 και 137 του προτεινόμενου νόμου πριν 

από την έναρξη ισχύος του πρώτου ΕΠΑ, στο πλαίσιο των έργων του εθνικού ΠΔΕ.  

 

ΜΕΡΟΣ ΙΘ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Eπί του άρθρου 142 

Για λόγους αντικειμενικότητας, διαφάνειας και ταχύτητας κρίνεται σκόπιμη η αξιολόγηση των 

ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων να γίνεται από  νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, που αποδεδειγμένα θα διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, διεθνές κύρος και 

διεθνή εμπειρία αξιολόγησης ερευνητικών κέντρων.  

Eπί του άρθρου 143 

Επί της αρχής.  

Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο χώρο της Έρευνας και της 

Καινοτομίας, αλλά και μια δεδομένη αντίφαση. Την ώρα που αναλογικά διαθέτουμε υψηλού 

επιπέδου επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, καταγράφουμε ιδιαίτερα χαμηλές 

επιδόσεις σε όλους τους δείκτες που αφορούν την Καινοτομία. 

Το νέο σχήμα, που το υφιστάμενο νομοσχέδιο εισηγείται, φιλοδοξεί για πρώτη φορά να θέσει 

υπό ένα κοινό επιτελικό όργανο διακεκριμένους επιστήμονες από τον ερευνητικό και 

ακαδημαϊκό ιστό με προσωπικότητες από το χώρο της Καινοτομίας, που έχουν στην πράξη 

υλοποιήσει μια σειρά από φιλόδοξες ιδέες, ικανές να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) είναι ευρύτερη από εκείνες που είχαν αντίστοιχα όργανα 

στο παρελθόν, καθώς στοχεύει παράλληλα στην αύξηση της επίδρασης που έχει η 

χρηματοδότηση της Έρευνας σήμερα στην πραγματική οικονομία και την κοινωνική εξέλιξη. 

Σ' αυτή την κατεύθυνση, στην αποστολή του ΕΣΕΤΕΚ εντάσσεται η ενθάρρυνση των δημοσίων 

φορέων να χρησιμοποιούν στη λειτουργία και το σχεδιασμό πολιτικών τους ερευνητικά 

αποτελέσματα από τον εγχώριο ερευνητικό ιστό, καθώς και καινοτομικά προϊόντα που 

υλοποιούνται με δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ και 

μπορεί να έχουν ευεργετική επίδραση στο κοινωνικό σύνολο.  

Επί του άρθρου. Στην παράγραφο 1 του άρθρου καθιερώνεται το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 

Τεχνολογίας και Καινοτόμας (ΕΣΕΤΕΚ), ως το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε 

ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της 
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Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), το οποίο υποστηρίζει στο έργο τους τον αρμόδιο Υπουργό ή Αναπληρωτή 

Υπουργό ή Υφυπουργό για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας 

και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Στην παράγραφο 2 του άρθρου καθορίζεται η αποστολή του ΕΣΕΤΕΚ και 

οι αρμοδιότητές του.  Στην παράγραφο 3 του άρθρου ρυθμίζονται τα θέματα σύνθεσης και 

συγκρότησης του ΕΣΕΤΕΚ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου ρυθμίζονται τα θέματα σύνθεσης και 

συγκρότησης, καθώς και οι αρμοδιότητες των δύο επιτροπών του ΕΣΕΤΕΚ, της Επιτροπής 

Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και της Επιτροπής Καινοτομίας και Νεοφυούς 

Επιχειρηματικότητας. Στην παράγραφο 5 του άρθρου ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των 

δύο επιτροπών του ΕΣΕΤΕΚ, η διαδικασία, ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεως, καθώς και η 

συμμετοχή σε αυτές εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου του Συλλόγου Ελλήνων Ερευνητών. 

Στην παράγραφο 6 του άρθρου ρυθμίζονται τα θέματα του τρόπου λήψης των αποφάσεων της 

Ολομελείας του ΕΣΕΤΕΚ, της απαρτίας, του τόπου και του χρόνου των συνεδριάσεων και της εν 

γένει διαδικασίας τους. Στην παράγραφο 7 του άρθρου ρυθμίζονται τα θέματα σύνθεσης και 

συγκρότησης των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων, τα οποία υποστηρίζουν στο έργο του 

το ΕΣΕΤΕΚ, καθώς και τον ΓΓΕΤ. Η παράγραφος 8 του άρθρου αναφέρεται στη γραμματειακή 

υποστήριξη του ΕΣΕΤΕΚ από τη ΓΓΕΤ. Η παράγραφος 9 του άρθρου αναφέρεται στη δυνατότητα 

δημόσιας χρηματοδότησης του ΕΣΕΤΕΚ.  Στην παράγραφο 10 του άρθρου ρυθμίζονται τα 

θέματα των εξόδων μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για τη 

συμμετοχή στις συνεδριάσεις των μελών του ΕΣΕΤΕΚ και των ΤΕΣ.  Στην παράγραφο 11 του 

άρθρου ορίζεται ότι το ΕΣΕΤΕΚ είναι το Εθνικό Συμβούλιο που αναφερόταν στη νομοθεσία ως 

ΕΣΕΚ.  

Eπί του άρθρου 144 

Στο άρθρο 144 αναφέρονται οι διατάξεις που καταργούνται στη κείμενη νομοθεσία, ήτοι τα 

άρθρα 11 και 12 του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 

4386/2016, καθώς στα άρθρα αυτά προβλέπονταν η σύσταση και ο τρόπος λειτουργίας του 

ΕΣΕΚ και ως εκ τούτου δε δύναται να ισχύουν πλέον, μετά τα όσα ορίζονται στο ανωτέρω άρθρο 

176.  

Eπί του άρθρου 145 

Με το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις 

(ΦΕΚ Α' 149) κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ η σύσταση του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα 

Μείζονος Ελληνισμού» και ο Οργανισμός αυτού στο άρθρο 1 του οποίου ορίζεται ότι αποτελεί 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την 

αξιοποίηση της διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισμού του Μείζονος Ελληνισμού, με έμφαση 

στον Ελληνισμό της Ανατολής ο οποίος θα πραγματωθεί με την οργάνωση Ιστορικού και 

Πολιτιστικού ηλεκτρονικού Μουσείου, την οργάνωση Κέντρου Τεκμηρίωσης και Βιβλιοθήκης, 

ερευνητικών προγραμμάτων, μαθημάτων κ.α. (άρθρο 2 του Οργανισμού). 

Αρχικά τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος 

Ελληνισμού, προκειμένου να μεταφερθεί η έδρα του Ιδρύματος στον Ταύρο Αττικής, επί της 

οδού Πειραιώς 254. 

Εν συνέχεια, στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισμού προστίθεται στους σκοπούς του 

Ιδρύματος η ανάπτυξη της έρευνας, η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη 
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του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, η σύνταξη ή η υποστήριξη στη σύνταξη μελετών 

ερευνητικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού, οικονομικού χαρακτήρα σε σχέση με 

τον Ελληνισμό, που θα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από το Κράτος, οργανισμούς ή 

άλλους φορείς και από το Ίδρυμα. 

Τέλος, στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισμού προστίθεται στα μέσα πραγμάτωσης 

των σκοπών του Ιδρύματος η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ή μη ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά προγράμματα, πράξεις και δράσεις, η εκπόνηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, η έκδοση βιβλίων και περιοδικών δελτίων, που σχετίζονται με τους σκοπούς 

του ιδρύματος, η ερευνητική και μελετητική συνεργασία του Ιδρύματος με αντίστοιχα 

ιδρύματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, η συγκρότηση πληροφοριακών συνόλων, η 

ψηφιοποίηση του υλικού το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Ίδρυμα, με στόχο τη δημιουργία 

ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και η απονομή βραβείων σε συγγραφικό έργα που 

αναφέρονται στον Ελληνισμό. 

Με την υπό κρίση διάταξη, συνεπώς, αποσαφηνίζονται πλήρως οι σκοποί και το θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος, το οποίο εναρμονίζεται με τους υπόλοιπους φορείς του 

ερευνητικού ιστού της χώρας. 

Eπί του άρθρου 146 

Κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη η δημιουργία Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της 

Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την καλύτερη ανταπόκριση στις 

αυξημένες ανάγκες τόσο του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και υποστήριξης των δομών της 

Γενικής Γραμματείας, μετά τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η επικείμενη μεταστέγαση των 

Υπηρεσιών της ΓΓΕΤ δημιουργεί ανάγκες εσωτερικών αλλαγών και συντήρησης του κτηρίου, 

ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων και εν γένει των υποδομών, αρμοδιότητες που με 

το κείμενο καθεστώς δεν μπορούσαν να υποστηριχθούν, αλλά και με την παρούσα 

τροποποίηση περιλαμβάνονται στις νέες οργανικές δομές. Επιπρόσθετα, τα ειδικά θέματα των 

υπαλλήλων της ΓΓΕΤ, ο φόρτος των Υπηρεσιών του Υπουργείου, η ταχύτητα που απαιτούν οι 

διαδικασίες της Γενικής Γραμματείας καθώς και ο σημαντικός ρόλος της Έρευνας και 

Τεχνολογίας στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, συντελούν στη δημιουργία της εν λόγω 

δομής σε επίπεδο Διεύθυνσης η οποία εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η  οποία αποτελείται από τρία 

Τμήματα με αρμοδιότητες Προσωπικού, Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης 

πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της ΓΓΕΤ.  

Eπί του άρθρου 147 

Το εδάφιο β’ της παραγράφου 10 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014, όπως έχει αντικατασταθεί 

από το άρθρο 21 του ν. 4386/2016, καταργείται, καθώς η εν λόγω διάταξη  έχει περιπέσει σε 

αχρησία, δεδομένου ότι, από την έναρξη ισχύος του ν. 4310/2014, τα Ερευνητικά Κέντρα 

ουδέποτε προέβησαν σε διαδικασίες κατανομής των κενών οργανικών θέσεων σε βαθμίδες 

(Γ,Β,Α,) σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η διαδικασία που προβλέπονταν ήταν χρονοβόρα και 

δημιουργούσε γραφειοκρατικά προβλήματα, καθόσον απαιτούνταν η έκδοση Απόφασης του 

αρμοδίου για την έρευνα Υπουργού, εξ ου και περιέπεσε σε αχρησία. Επιπροσθέτως, δεν 

110



 

προβλεπόταν η δυνατότητα τροποποίησης εντός της χρονικής περιόδου ισχύος της Απόφασης. 

Τέλος, τα περισσότερα Ερευνητικά Κέντρα Τα Ε.Κ. δεν δύνανται να προβλέψουν εκ των 

προτέρων τις ανάγκες τους για προσλήψεις ανά βαθμίδα Ερευνητών, καθόσον η έκταση των 

επιχειρησιακών τους δράσεων μεταβάλλεται διαρκώς ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης 

αλλά και με τις έκτακτες επιχειρησιακές ανάγκες της Πολιτείας. 

 

ΜΕΡΟΣ Κ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Eπί του άρθρου 148 

Η διαδικασία που επιτρέπει την κατ’εξαίρεση λειτουργία των κέντρων διανομής τις Κυριακές 

απορρέει από το Βασιλικό Διάταγμα 748 του 1966 και προβλέπει τη χορήγηση έγκρισης κατόπιν 

σχετικού αιτήματος από τα κατά τόπους τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας. Σημειώνεται ότι η 

άδεια δεν εκχωρείται άπαξ ανά Κέντρο Διανομής ή ανά επιχείρηση, και είναι ιδιαιτέρως 

χρονοβόρα λόγω των καθυστερήσεων ανταπόκρισης από τα τμήματα επιθεώρησης εργασίας 

ενώ την τελευταία περίοδο τα φαινόμενα απορρίψεως των αιτημάτων έχουν αυξηθεί. 

Συγκεκριμένα, για την έκδοση της αδείας απαιτείται: Αίτηση του εργοδότη (εις διπλούν) που 

συνοδεύεται από πίνακα, στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, το 

ωράριο εργασίας, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που πρόκειται να απασχοληθούν τη 

συγκεκριμένη Κυριακή και η αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης που θα χορηγηθεί την 

εβδομάδα που ακολουθεί, εφόσον η εργασία υπερβαίνει τις 5 ώρες (δεν ισχύει για τις 

επιχειρήσεις για τις οποίες επιτρέπεται η απασχόληση κατά Κυριακές και αργίες). 

Ως εκ τούτου τα κέντρα διανομής των αλυσίδων σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά με 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιες υποδομές να αντιμετωπίζουν τα παρακάτω 

προβλήματα: 

 Υπερφόρτωση των αποθηκών και λοιπών λειτουργιών στη βάρδια της Δευτέρας, 

καθώς τα καταστήματα έχουν αυξημένες ανάγκες λόγω των πωλήσεων του Σαββάτου 

που αποτελεί την ημέρα με την μεγαλύτερη κίνηση. 

 Καθυστερήσεις στην τροφοδοσία των καταστημάτων, ιδιαιτέρως όσων απέχουν 

σημαντικά από τα κέντρα διανομής (π.χ. σε νησιωτικές περιοχές) με χρόνους 

αποστολής που ξεπερνούν τη μία ημέρα. 

 Απώλεια εσόδων λόγω της ελλιπούς τροφοδοσίας των καταστημάτων όχι μόνο κατά 

την έναρξη της εβδομάδας αλλά και έως ότου αυτή ομαλοποιηθεί, ιδιαιτέρως σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων (οπορωκηπευτικά, νωπά ψάρια, κ.λπ.). 

 Μείωση της ποιότητας των νωπών προϊόντων με εξαιρετικά μικρή χρονική περίοδο 

κατανάλωσης και αύξηση του όγκου των αξιωμένων/ακατάλληλων εμπορευμάτων, 

καθώς και του σχετικού κόστους 

 Αδυναμία εξυπηρέτησης καταστημάτων που λειτουργούν τις Κυριακές σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία (πχ τουριστικές περιοχές). 
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Σημειώνεται ότι ως προς τις ημέρες αναπαύσεως του προσωπικού των κέντρων διανομής θα 

ισχύσει πενθήμερο ή εξαήμερο, ανάλογα με την ρύθμιση που ισχύει σήμερα. Ανεξαρτήτως 

τούτου, θα ισχύει και η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Β.Δ. 748/1966, η οποία 

προβλέπει τον τρόπο, με τον οποίο κατανέμεται η ανάπαυση σε ημέρα Κυριακή στα 

προγράμματα εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται νομίμως την Κυριακή. 

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες κανονιστικές διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργίας 

των κέντρων διανομής τις Κυριακές μόνο σε όσες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ διαθέτουν 

τέτοιες εγκαταστάσεις και επιθυμούν να την ασκήσουν (διατηρείται ο προαιρετικός 

χαρακτήρας της υφιστάμενης κατάστασης), δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε υποχρέωση 

καταβολής των αμοιβών και προσαυξήσεων των εργαζομένων λόγω της Κυριακάτικης εργασίας 

και σκοπό έχει να απλοποιήσει και να διευκολύνει τη διαδικασία κατ’ εξαίρεση λειτουργίας των 

εν λόγω καταστημάτων για συγκεκριμένους λόγους και κατηγορίες εμπορευμάτων. 

Eπί του άρθρου 149 

Η τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4155/2013 καθίσταται αναγκαία, καθότι διαπιστώθηκε η 

δυσκολία συγκρότησης σε αρκετές περιπτώσεις των Κλιμακίων Ελέγχου (ΚΕΛΑΥΕ) με συνέπεια 

την αδυναμία κατάσχεσης των προϊόντων που αναφέρονται στο οικείο άρθρο από άλλες 

συναρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες. Με την τροποποίηση δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις 

ελεγκτικές Υπηρεσίες, εφόσον διαπιστώσουν παράβαση, που εμπίπτει στις αρμοδιότητες τους, 

να προβαίνουν στις αντίστοιχες κατασχέσεις ή καταστροφές. 

Eπί του άρθρου 150 

Με την πρώτη παράγραφο αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 189 ν. 4072/2012 και 

ορίζεται πλέον ρητά ότι ο φορέας απονομής του Σήματος δύνανται να είναι είτε δημόσιος είτε 

ιδιωτικός φορέας, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις, που ορίζονται στους σχετικούς 

κανονισμούς απονομής του Σήματος. Για τους ιδιωτικούς φορείς τίθεται ως προϋπόθεση η 

διαπίστευσή τους κατά το τεχνικό πρότυπο του ΕΛΟΤ. 

Με τη δεύτερη παράγραφο εισάγεται απλοποιημένη διαδικασία απονομής του Ελληνικού 

Σήματος για τα προϊόντα, που φέρουν τις ενδείξεις Π.Ο.Π/ Π.Γ.Ε/ Ε.Π.Ι.Π, όπου δεν είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη κανονισμού απονομής του Σήματος ή η καταβολή τελών στον φορέα 

απονομής. Με τον Κανονισμό 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 

θεσπίστηκε σύστημα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων 

γεωγραφικών ενδείξεων. Το ανωτέρω σύστημα θεσπίστηκε προκειμένου να βοηθηθούν οι 

παραγωγοί προϊόντων συνδεόμενων με μια γεωγραφική περιοχή με την εξασφάλιση δίκαιων 

αποδόσεων ανάλογων με την ποιότητα των προϊόντων τους, εξασφάλιση ενιαίας προστασίας 

των ονομασιών ως δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στην επικράτεια της Ένωσης και με 

την παροχή σαφούς ενημέρωσης στους καταναλωτές για τα στοιχεία του προϊόντος τα οποία 

του προσδίδουν αξία. Ομοίως, με τον ίδιο Κανονισμό θεσπίστηκε σύστημα εγγυημένων 

παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων με σκοπό να διαφυλαχθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι 

παραγωγής και συνταγές με την παροχή βοήθειας προς τους παραγωγούς παραδοσιακών 

προϊόντων για την εμπορική προώθηση και τη γνωστοποίηση στους καταναλωτές των 

στοιχείων που προσδίδουν αξία στις παραδοσιακές συνταγές και τα προϊόντα τους. Προς 
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περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγών προβλέπεται με την προτεινόμενη διάταξη ότι για τα 

προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο σύστημα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και 

προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων ή στο σύστημα εγγυημένων παραδοσιακών 

ιδιότυπων προϊόντων στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση αρμόδιο 

φορέα ο οποίος εντάσσει τους ενδιαφερόμενους στο μητρώο δικαιουμένων να φέρουν την 

ένδειξη Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π. στα προϊόντα τους, προκειμένου να λάβει επιπρόσθετα το 

δικαίωμα χρήσης του Σήματος ατελώς και χωρίς να χρειάζεται η προηγούμενη έκδοση 

κανονισμού απονομής σήματος. 

Με την τρίτη παράγραφο, ενόψει του γεγονότος ότι για τα προϊόντα τα οποία έχουν ενταχθεί 

στο σύστημα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (Π.Ο.Π.), προστατευόμενων 

γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) ή εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) 

δεν απαιτείται η έκδοση κανονισμού, προβλέπεται ότι στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την 

απονομή δικαιώματος χρήσης του Σήματος για τα μεν προϊόντα Π.Ο.Π./ Π.Γ.Ε/ Ε.Π.Ι.Π. 

απαιτείται η αναφορά στην αίτηση της απόφασης ένταξης του ενδιαφερομένου στο μητρώο 

εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων που τηρεί ο αρμόδιος 

Φορέας, ενώ για τα λοιπά προϊόντα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώνει ότι τα προϊόντα 

ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται με τον Κανονισμό που εκδίδεται 

σύμφωνα με το άρθρο 187.  

Eπί του άρθρου 151 

Καταρχάς παραμένει η αρχική προσέγγιση της ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και της 

παρακράτησης ή επιστροφής του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, στην περίπτωση που 

υποβλήθηκαν στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή αποσιωπήθηκαν τέτοια 

στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού 

σχεδίου στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου ή στη με διαφορετικούς όρους υπαγωγή του ή 

σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του.  

Παράλληλα, στην ήδη υπάρχουσα διάταξη που ρυθμίζει την περίπτωση που συντρέχουν 

σωρευτικά οι προϋποθέσεις της υποβολής μη νόμιμων παραστατικών, των οποίων η μη νόμιμη 

αξία δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο(1.000.000) ευρώ και συγχρόνως η προκύπτουσα 

ενίσχυσή τους δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% της συνολικής ενίσχυσης του επενδυτικού 

σχεδίου, προστίθεται η ρύθμιση της ηπιότερης προσέγγισης της μη κύρωσης του συνόλου της 

ενίσχυσης, στην περίπτωση που η ιδία συμμετοχή εν τέλει καλύφθηκε νόμιμα κατά την 

υλοποίηση της επένδυσης και τεκμηριώνεται η, σύμφωνα με τους όρους υπαγωγής, 

ολοκλήρωση της επένδυσης.  

Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται μερική επιστροφή ή μερική παρακράτηση που δεν μπορεί 

πάντως να είναι κάτω του 10% της εγκρινόμενης ενίσχυσης ενώ σύμφωνα με τις γενικές 

διατάξεις της μερικής επιστροφής δεν μπορεί να ανέλθει του 30%. 

Eπί του άρθρου 152 

Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην αποσαφήνιση των διατάξεων του καταστατικού της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., όπως θεσπίστηκε με τα άρθρα 1-9 του ν. 4608/2019 (Α’ 
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66). Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι  για τον εν λόγω φορέα, το Ελληνικό Δημόσιο 

εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης. 

Eπί του άρθρου 153 

Με τον ν. 4548/2018 μεταφέρθηκε ο έλεγχος νομιμότητας, τόσο στην σύσταση όσο και στις 

τροποποιήσεις του καταστατικού των μεγάλων οντοτήτων της παραγράφου 6 του άρθρου 2 

του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) από τις ΥΓΕΜΗ στην Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ωστόσο 

οι διατάξεις του ν.4441/16 (Α΄ 227) δεν επιβάλλουν διατάξεις περί ελέγχου νομιμότητας στο 

συστατικό στάδιο ανώνυμης εταιρείας και ως εκ τούτου διορθώνεται με το παρόν νομοτεχνικά 

η σχετική απόκλιση.  

Eπί του άρθρου 154 

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως το τέλος του έτους η προθεσμίαδήλωσης 

διακριτικού τίτλου στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, που προβλέπει ο 

ν. 4582/2018, για εκείνες τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – 

διαμερισμάτων, οι οποίες ήδη χρησιμοποιούν διακριτικό τίτλο και δεν έχουν ακόμα 

ολοκληρώσει τη διαδικασία κατοχύρωσής του. Τους παρέχεται συνεπώς ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα προκειμένου να προβούν στην παραπάνω δήλωση, ώστε να μην κινδυνεύουν με 

επιβολή κυρώσεων λόγω της μη καταχώρισής τους. 

Eπί του άρθρου 155 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προωθείται η μετεγκατάσταση του Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Αποβλήτων (ΣΜΑ) του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης από τον χώρο του Μητροπολιτικού 

Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η έναρξη αξιοποίησης του 

χώρου όπως ορίζει η σχετική σύμβαση που κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016 (Α΄181). Ειδικότερα 

η μετεγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σε τμήμα του νεκροταφείου του Δήμου Ελληνικού-

Αργυρούπολης, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

Δήμου Αργυρούπολης, για χρονικό διάστημα έως την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου ή την θεσμοθέτηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου και σε κάθε περίπτωση όχι 

μεγαλύτερο των 5 ετών. Με γνώμονα την εύρυθμη αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου 

Ελληνικού-Αργυρούπολης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας κρίνεται ως πλέον 

κατάλληλη η μετεγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου ΣΜΑ στην ανωτέρω θέση, 

καθόσον βρίσκεται εκτός ορίων του οικιστικού ιστού  και έχει ήδη τον χαρακτήρα της «ειδικής 

χρήσης» (νεκροταφείο). Η οριστική θέση εγκατάστασης του ΣΜΑ θα προβλεφθεί από τον 

ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό του Δήμου. 

Eπί του άρθρου 156 

Με τις καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του 

ν. 4610/2019 ορίζεται ότι το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), 

θα διοικείται εφεξής από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο αποκλειστικά από 

Ακαδημαϊκούς, ώστε να εκπροσωπούνται πληρέστερα τα επιστημονικά πεδία, δεδομένου ότι 

το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών.  Στο πλαίσιο 

αυτό ο Επιστημονικός Διευθυντής θα παρίσταται στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα 

114



 

ψήφου.  Οι διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις προκήρυξης, 

πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και του 

Επιστημονικού Διευθυντή παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με τον ν. 4610/2019.  Για την 

ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου του 

Ιδρύματος, καταργείται η περίπτωση εε’ της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του ν. 4610/2019 

και επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 420/1991 όπως ισχύει σήμερα. 

Eπί του άρθρου 157 

Όπως έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά μετά το σεισμό της 19ης Ιουλίου στην 

Αττική, πολλά δημόσια κτίρια παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και ελλείψεις σε όλα σχεδόν 

τα στοιχεία τους, θέματα στατικής επάρκειας, προβλήματα στις εσωτερικές και εξωτερικές 

τοιχοποιίες, δάπεδα και κλιμακοστάσια, εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, χώρους 

υγιεινής, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Για την αντιμετώπιση τους 

προκειμένου ο χώρος να είναι ασφαλής τόσο για τους υπαλλήλους, όσο και για τους πολίτες 

που εισέρχονται σε αυτά, απαιτούνται άμεσες ενέργειες, οι οποίες εξαιτίας του μεγέθους και 

της σοβαρότητας των φθορών και ελλείψεων δεν επιδέχονται αναβολών. Δεδομένου ότι η 

Δ/νση Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι ήδη 

επιφορτισμένη με προγραμματικές συμβάσεις με το σύνολο σχεδόν των απαιτούμενων έργων 

και μελετών στις Κτηριακές Υποδομές πανελλαδικής εμβέλειας, προτείνεται η συγκεκριμένη 

διάταξη. 

Eπί του άρθρου 158 

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) προστίθενται εδάφια  με 

τα οποία παρέχεται η δυνατότητα σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες 

(Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) να συμμετέχουν 

ως επενδυτές σε επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης, χωρίς υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως του εάν είναι 

εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές, αίροντας με τον τρόπο αυτό ένα αντικίνητρο για 

επενδύσεις στον χώρο των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης.  

Έτσι εξομοιώνεται η περίπτωση των Ο.Σ.Ε.Κ.Α., οι οποίοι εποπτεύονται από τις Εποπτικές Αρχές 

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), με την περίπτωση των εισηγμένων στις ρυθμιζόμενες αγορές των κρατών - μελών της 

Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α. εταιρειών, οι οποίες επίσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Όπως στην περίπτωση των εισηγμένων εταιρειών, 

ομοίως και στην περίπτωση των εισηγμένων Ο.Σ.Ε.Κ.Α., η πολυμετοχική σύνθεσή τους, η 

ταχύτητα και το πλήθος των χρηματιστηριακών συναλλαγών και η διασύνδεση των 

χρηματιστηρίων παγκοσμίως καθιστούν πρακτικά ανέφικτη την εκπλήρωση της υποχρέωσης 

ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου. Ανεξαρτήτως πάντως του εάν 

είναι εισηγμένοι ή μη σε ρυθμιζόμενες αγορές, οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εκ του νομοθετικού πλαισίου που 

τους διέπει, είναι οργανισμοί που επενδύουν συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από 

το ευρύ επενδυτικό κοινό με υποχρεωτική διασπορά των επενδύσεών τους βάσει 

συγκεκριμένων επενδυτικών ορίων.  
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Επιπλέον, με την  τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015, η απαλλαγή 

από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου επεκτείνεται και 

στους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και στους 

Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) που εδρεύουν  σε κράτη - μέλη του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), εφόσον είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες 

αγορές. Με τη διάταξη αυτή, εξομοιώνεται η περίπτωση των εισηγμένων Οργανισμών 

Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των Οργανισμών Συλλογικών 

Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.) που εδρεύουν σε κράτη - μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με την περίπτωση των εισηγμένων στις ρυθμιζόμενες αγορές των 

κρατών - μελών της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α. εταιριών, οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Τέλος, για λόγους ασφάλειας δικαίου και 

εναρμονισμού των διατάξεων τροποποιούνται αντίστοιχα η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του 

ν. 2644/1998 (Α΄ 233) που αφορά στην μετοχική σύνθεση εταιρειών κατόχων αδειών παροχής 

συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του 

ν. 2328/1995 (Α΄ 159) που αφορά την μετοχική σύνθεση εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για 

χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και η 

παράγραφος 3 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988 (Α΄ 2) που αφορά τη μετοχική σύνθεση 

εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες εφημερίδων και περιοδικών και εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στην εκτύπωση ή την διανομή εφημερίδων και περιοδικών.  

Με την τροποποίηση των περιπτώσεων ιη΄ και ιθ΄ και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 

3213/2003 οι βασικοί μέτοχοι και οι μέτοχοι αυτών που εμπίπτουν στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 5 του ν. 4339/2015 απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν 

έσχες. Η απαλλαγή αυτή είναι παρεπόμενη και απορρέουσα από την απαλλαγή από την 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου που προβλέπεται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015.  

Eπί του άρθρου 159 

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ΑΕ όπως και η αντίστοιχη Κεντρική Αγορά Αθηνών-ΟΚΑΑ ΑΕ, 

είναι ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων των συγκροτημάτων (μπλοκ) της Λαχαναγοράς στην εν 

λόγω περιοχή. Τα κτίρια είναι ενιαία και φέρουν εσωτερικούς διαχωρισμούς. Η εκμίσθωση 

γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ Α2/565/4-5/18. Η κατασκευή των κτιρίων πραγματοποιήθηκε το 

1973 με αναγκαστικές διατάξεις απαλλοτριώσεις προκειμένου να εξυπηρετήσει το δημόσιο 

συμφέρον για τον έλεγχο διακίνησης αγαθών κ.λπ.. Ωστόσο ουδέποτε εκδόθηκε  πολεοδομική 

άδεια.  Αυτό δημιουργεί τεχνικά προβλήματα και στον φορέα διαχείρισης και ιδιοκτησίας ΚΑΘ 

ΑΕ όσο αφορά την υλοποίηση έργων αναβάθμισης, πυρασφάλειας και εκσυγχρονισμού, όσο 

και στους μισθωτές των καταστημάτων κατά τη διαδικασία έγκρισης μεταφορικών μέσων από 

τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες, την ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λπ.. Ο νομοθέτης 

με το άρθρο 11 του ν. 3345/2005 θεράπευσε το πρόβλημα για την ΟΚΑΑ ΑΕ ωστόσο δεν 

συμπεριέλαβε και την ΚΑΘ ΑΕ. Κρίνεται σκόπιμο, να γίνει η εν λόγω προσθήκη. 
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Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου ρυθμίζεται η λειτουργία χώρων παιδικής  

αναψυχής, που αντιμετωπίζονται ως κατηγορία δραστηριότητας υπαγόμενης στο καθεστώς 

του ν.4442/2016. Οι ειδικές λειτουργίες που σχετίζονται με την απασχόληση των παιδιών και 

έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης (παιδικές χαρές, παιδότοποι, κέντρα 

δημιουργικής απασχόλησης, κ.λπ.) έχουν περιορισμένο αντικείμενο και δεν καλύπτουν 

ευρύτερες δραστηριότητες και κοινό. Η διεθνής τάση είναι η διεύρυνση τόσο του αντικειμένου 

της παιδικής αναψυχής, με την ενσωμάτωση εκπαιδευτικών παιχνιδιών και δράσεων 

(«edutainment»), διαδραστικών χώρων και νέων τεχνολογιών, όσο και των προσώπων στα 

οποία απευθύνεται, καθώς οι «πολυχώροι» που αναπτύσσονται απευθύνονται πλέον και σε 

όλη την οικογένεια, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά επίβλεψη των συμμετεχόντων από 

προσωπικό και χωρίς να προδιαγράφονται συγκεκριμένα ηλικιακά όρια.  Ως εκ τούτου, κρίνεται 

επιβεβλημένη η εισαγωγή ρύθμισης για τις δραστηριότητες αυτές, ώστε να διασφαλιστεί η 

ορθή λειτουργία τους. Με την παράγραφο 2 προσδιορίζεται η έννοια της παιδικής αναψυχής, 

με βασικό χαρακτηριστικό το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών (εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

παιχνίδια δράσης, εκθέσεις ζώων - ενυδρεία, εκθέματα, διαδραστικές δραστηριότητες, 

παιχνιδοκατασκευές, παραστάσεις και προβολές, πάρτι και εκδηλώσεις, πωλητήρια). Επίσης, 

διευκρινίζεται ότι η παιδική αναψυχή επιτρέπεται σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, σε 

υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους, και εντός κτηρίων. Οι χώροι παιδικής αναψυχής 

υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης, λόγω των σημαντικών κινδύνων που συνδέονται με χώρους, 

όπου φιλοξενούνται παιδιά και οικογένειες, κατ’ αναλογία προς το καθεστώς αδειοδότησης 

άλλων δραστηριοτήτων που επίσης σχετίζονται με παιδιά (π.χ. παιδότοποι). Αρμόδια αρχή για 

τη χορήγηση της έγκρισης ορίζεται η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια. Με το δεύτερο εδάφιο 

παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση 

απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει τις προδιαγραφές, τη διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο για 

τη χορήγηση της έγκρισης ζήτημα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση δεν αφορά σε τυχόν 

άλλες δραστηριότητες, υπαγόμενες ή μη στον ν.4442/2016, για τις οποίες απαιτείται 

γνωστοποίηση, έγκριση ή άδεια λειτουργίας, οι οποίες εξακολουθούν να αδειοδοτούνται 

αυτοτελώς με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις. 

Με την παράγραφο 3 προτείνεται ρύθμιση για να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί (Μικτά 

Κλιμάκια Ελέγχου) για την εποπτεία της αγοράς και την αντιμετώπιση του παραεμπορίου στο 

πλαίσιο δράσης του ΣΥΚΕΑΑΠ, κρίνεται σκόπιμο να αρθεί ο περιορισμός του αριθμού των 

ελεγκτών που διατίθεται από την ΓΓΕκΠΚ σε αυτό, καθόσον το εν λόγω όργανο αποτελεί 

αναπόσπαστη δομή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

 

Επί του άρθρου 160 

Στο άρθρο 2 (Ορισμοί) της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 (Β΄ 1225/2006 ) η οποία εκδόθηκε 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001, ορίζεται ως «Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» τα έγγραφα σχετικά με το σχέδιο ή πρόγραμμα, τα 

οποία περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 6 και του Παραρτήματος 
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ΙΙΙ του άρθρου 11 της ανωτέρω ΚΥΑ. Σύμφωνα δε με το άρθρο 6 παρ. 1 της ως άνω ΚΥΑ η ΣΜΠΕ 

εκπονείται από την αρχή σχεδιασμού. Ως δε «αρχή σχεδιασμού» στο άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ 

ορίζεται η δημόσια αρχή που προβαίνει στην εκπόνηση σχεδίου ή προγράμματος.. Ως δε 

«δημόσια αρχή» ορίζεται στο άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ (α) η Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου και (β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αρμοδιότητες δημόσιας 

αρχής ή άσκησης δημοσίων διοικητικών καθηκόντων. Σύμφωνα δε με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 της ως άνω ΚΥΑ η ΣΜΠΕ υποβάλλεται από την αρχή σχεδιασμού 

στην Αρμόδια αρχή προς έγκριση. Ως δε «Αρμόδια αρχή» ορίζεται στο άρθρο 4 της ανωτέρω 

ΚΥΑ κατά περίπτωση είτε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. είτε η Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας.   

 Σε ό, τι αφορά ειδικότερα τους λιμένες, κάθε ΣΜΠΕ  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (master-plan) κάθε λιμένα και 

αναγκαία προϋπόθεση για την έγκρισή του από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Λιμένων (ΕΣΑΛ). 

Μέχρι την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σε ιδιώτες 

επενδυτές, όλοι οι φορείς διαχείρισης λιμένων ήταν είτε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

είτε Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών ανήκε στο Ελληνικό 

Δημόσιο ή στην Ιδιωτική Περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου που διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ. Ως 

δε αρχή σχεδιασμού για την εκπόνηση ΣΜΠΕ ενεργούσαν οι ίδιοι οι φορείς διαχείρισης 

λιμένων. Μετά την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση των Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και της απώλειας 

από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα του «διφυούς» χαρακτήρα τους, καθίσταται επιτακτική η 

νομοθετική παρέμβαση για τον καθορισμό της αρχής σχεδιασμού σε ό, τι αφορά τους λιμένες, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπόνηση ΣΜΠΕ των λιμένων και να προωθηθούν τα 

επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης αυτών. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ως «αρχή 

σχεδιασμού», στους λιμένες με φορέα διαχείρισης Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή 

Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών ανήκει στο Ελληνικό 

Δημόσιο ή στην Ιδιωτική Περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου που διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ, , ο 

ίδιος ο φορέας διαχείρισης. Και τούτο διότι τα μεν Ν. Π .Δ. Δ. ασκούν λόγω της φύσεώς τους 

δημόσια εξουσία, όπως και ο Οργανισμός Λιμένα Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ) που μοναδικός του 

μέτοχος τυγχάνει το Ελληνικό Δημόσιο, οι δε λοιπές 10 Ανώνυμες εταιρείες Οργανισμών 

Λιμένων (Βόλου, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Ραφήνας, Λαυρίου, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, 

Κέρκυρας, Πάτρας και Ελευσίνας) που την πλειοψηφία των μετοχών τους κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ, 

όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων 4404/2016 (Α’ 

126) και 4522/2018 ( Α΄ 39), είναι μεν Ν. Π .Ι. Δ., αλλά έχουν  «διφυή» χαρακτήρα, με την έννοια 

ότι ασκούν επιχειρηματική εκμετάλλευση αλλά παράλληλα διατηρούν και αρμοδιότητες που 

εμπεριέχουν ενάσκηση δημόσιας εξουσίας ή προσιδιάζουν περισσότερο στο δημόσιο πυλώνα 

λειτουργίας της Πολιτείας. Με την έννοια αυτή είναι συμβατός ο ορισμός τους ως δημόσιας  

«Αρχής Σχεδιασμού» που προβαίνει στην εκπόνηση ΣΜΠΕ. 

Αντιθέτως οι Ανώνυμες εταιρείες Οργανισμών Λιμένα που διαχειρίζονται τους λιμένες του 

Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, μετά την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών τους σε ιδιώτες 

επενδυτές, έχουν απωλέσει τον  «διφυή» χαρακτήρα τους και έχουν μεταταγεί σε καθεστώς  Ν. 
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Π .Ι. Δ. με αμιγή χαρακτήρα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης. Οπότε δεν είναι συμβατή με τον 

ιδιωτικό τους πλέον χαρακτήρα, η διατήρηση των αρμοδιοτήτων που εμπεριέχουν ενάσκηση 

δημόσιας εξουσίας ούτε συνάδει με τον ιδιωτικό χαρακτήρα των εταιρειών αυτών ο ορισμός 

του φορέα διαχείρισής τους ως Δημόσιας Αρχής Σχεδιασμού που προβαίνει στην εκπόνηση 

σχεδίου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Προκύπτει ως εκ τούτου 

η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του θέματος προκειμένου να ορισθεί η αρμόδια Αρχή 

Σχεδιασμού που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία θα εκπονεί την Στρατηγική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των λιμένων των οποίων ο φορέας διαχείρισης  

βρίσκεται υπό τον μετοχικό έλεγχο ιδιώτη επενδυτή.  

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με την ιδιότητα του μετόχου των Ανωνύμων Εταιρειών των 

Οργανισμών Λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης των οποίων την πλειοψηφία των μετοχών 

κατέχει  ιδιώτης επενδυτής διενεργεί τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 

107017 (Β΄ 1225/2006) και λειτουργεί  ως Αρχή Σχεδιασμού για την προώθηση και ολοκλήρωση 

της διαδικασίας έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεδομένου 

ότι με τον ιδρυτικό  νόμο του ΤΑΙΠΕΔ (ν. 3896/2011) τέθηκαν  οι κανόνες για την αξιοποίηση 

της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στην οποία περιλαμβάνονται οι μετοχές του, 

ανεξαρτήτως του αν κατέχει ή όχι το πλειοψηφικό πακέτο αυτών. Σημειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ 

δύναται να ενεργήσει και ήδη ενεργεί ως δημόσια αρχή σχεδιασμού και σε άλλες περιπτώσεις, 

όπως στην περίπτωση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Ελληνικού.   

 

Επί του άρθρου 161 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 4314/2014, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 

47677/ΕΥΘΥ 489  (ΦΕΚ  Β΄1406/19.5.2016)  κοινή  υπουργική απόφαση για  τη λειτουργία  

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στους τομείς Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή. 

Με σκοπό την αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της Βιομηχανίας, στο πλαίσιο της νέας  

Αναπτυξιακής Στρατηγικής μέσα από την οποία επιχειρείται η αντιστροφή της  

αποβιομηχάνισης της Ελλάδας, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτιωση  της 

ανταγωνιστικότητας, προτείνεται η σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 

Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-BEΚ), η οποία υπάγεται 

απευθείας στον Υπουργό, καθώς και η οργανωτική δομής αυτής.  

Η ειδική αυτή υπηρεσία δύναται με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων να 

αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ή άλλου τομεακού ή περιφερειακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της 

Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις βιομηχανίας εμπορίου και 

προστασίας καταναλωτή, ενώ παράλληλα προβλέπεται από την νέα υπηρεσία και η άσκηση 

αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής του άρθρου 17 του ν. 4314/2014. 

Στο πλαίσιο αυτό, η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης και εφαρμογής που στοχεύει 

στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και της προστασίας καταναλωτή εκτιμάται ότι θα 
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επιταχύνει την υλοποίηση των στόχων της  βιομηχανικής  ανάκαμψης  της  χώρας  με  κυριότερο  

εξ  αυτών  την  αύξηση  του μεριδίου της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ μέχρι και το 2020. Η 

διαδικασία της ανάκαμψης αυτής μπορεί να υποστηριχθεί αποτελεσματικά μέσα από την 

υλοποίηση δράσεων του ΕΣΠΑ στον τομείς της βιομηχανίας και να διευκολύνει την υλοποίηση 

των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου. 

 

Επί του άρθρου 162 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο στην Ελλάδα, 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ισχύος της άδειας λειτουργίας τους αποτελεί η 

έγκαιρη και πλήρης καταβολή των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο 

μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, (παράγραφος 15 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018)  

καθώς και η έγκαιρη και πλήρης εκπλήρωση των  υπολοίπων οικονομικών υποχρεώσεων των 

επιχειρήσεων καζίνο προς τους δικαιούχους φορείς τους και τους Ο.Τ.Α., οι οποίες  

προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας και τις συμβάσεις τους (παράγραφος 16 του άρθρου 

378 του ν. 4512/2018). Τα χρήματα της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου καταβάλλονται 

από τις υπόχρεες επιχειρήσεις καθημερινά στην Ε.Ε.Ε.Π, η οποία αποδίδει τα χρήματα της 

συμμετοχής στο Ελληνικό Δημόσιο την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας. Οι 

υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων καζίνο προς τους δικαιούχους φορείς 

τους και τους Ο.Τ.Α. καταβάλλονται με τον τρόπο και στον χρόνο που προβλέπεται, η δε 

καταβολή τους αποδεικνύεται με την υποβολή, αυθημερόν της καταβολής, των αποδεικτικών 

πληρωμής στην Ε.Ε.Ε.Π.   Στην παράγραφο 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 προβλέπεται 

ότι κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και των  

λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων καζίνο προς τους δικαιούχους φορείς 

τους και τους Ο.Τ.Α.  συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με πράξη που 

εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π. Η διαπίστωση  τριών (3) τέτοιων παραβάσεων ανά έτος επιφέρει προσωρινή 

ανάκληση της άδειας των επιχειρήσεων καζίνο για δύο (2) μήνες. Επιπροσθέτως, αυτοτελή 

παράβαση, σύμφωνα με την  παράγραφο 18 του παρόντος, συνιστά  και η καθυστέρηση 

καταβολής των οφειλόμενων μισθών του διοικητικού, τεχνικού, κύριου ή βοηθητικού 

προσωπικού των επιχειρήσεων καζίνο πέραν  των τριάντα (30) ημερών, η οποία συνεπάγεται  

την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας για δύο (2) μήνες.  

Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι δεν προβλέπεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διατήρηση της ισχύος της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, η καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και το Ενιαίο 

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ). Δοθείσης της μη πρόβλεψης 

για την καταβολή ή την ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών ως προϋπόθεση 

λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, προκαλείται σημαντική απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.  

Συνεπακόλουθα, καθίσταται αδήριτη ανάγκη για λόγους δημοσίου συμφέροντος  η προσθήκη 

στην  παράγραφο 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 της υποχρέωσης καταβολής ή ρύθμισης 

των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων καζίνο  προς τον Ενιαίο Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ 

Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ) ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύννομη λειτουργία των 
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επιχειρήσεων καζίνο. Σε περίπτωση διαπίστωσης από την Ε.Ε.Ε.Π της μη συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων καζίνο προς την υποχρέωση καταβολής ή ρύθμισης των ασφαλιστικών τους 

εισφορών, προβλέπεται η προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, 

σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο  προσωρινή ανάκληση άδειας η οποία επιβάλλεται, 

πριν την παρέλευση των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης οικονομικών ετών, 

επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας των επιχειρήσεων καζίνο και καταγγελία της σύμβασης 

από την Ε.Ε.Ε.Π.. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση εισάγει την δυνατότητα προσωρινής  ανάκλησης της άδειας  των 

επιχειρήσεων καζίνο για δύο (2) μήνες, στην  περίπτωση  που διαπιστωθεί  η καθυστερούμενη, 

πέραν των εξήντα (60) ημερών,  καταβολή ή ρύθμιση των  οφειλόμενων ασφαλιστικών τους 

εισφορών. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η ισορροπημένη εξυπηρέτηση των 

οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία ταυτοχρόνως με τις λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις των 

επιχειρήσεων καζίνο. Προσέτι κατ΄αυτόν τον τρόπο θεσπίζεται ανάλογη εφαρμογή των 

κανόνων που ισχύουν για την είσπραξη των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων 

καζίνο και για τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και διασφαλίζεται παράλληλα η είσπραξη  

του συνόλου των δημόσιων εσόδων.  
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Με τις διατάξεις του ΠΔ 8/2019 (ΦΕΚ 8Α΄) Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

καθορίζονται οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες που ασκούν σχετικά με την έκδοση 

συνταξιοδοτικών αποφάσεων λόγω γήρατος, αναπηρίας, ατυχήματος και θανάτου. Μεταξύ 

των επιχειρησιακών στόχων των Διευθύνσεων που εκδίδουν συνταξιοδοτικές αποφάσεις είναι 

και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. Στο άρθρο 87 του ΠΔ 8/2019 περί καθορισμού 

έναρξης λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση 

του Διοικητή του ΕΦΚΑ, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών και 

Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.  Η έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ βρίσκεται σε 

εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί.  

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69ΙΒ, που προστέθηκε στον ν. 4387/2016 με 

το άρθρο 51 του ν. 4445/2016 (Α΄236),  ορίζεται ότι «αρμοδιότητες που ασκούνταν από τις 

υπηρεσίες των άρθρων 69Α έως και 69ΙΑ του νόμου αυτού και πλέον αποτελούν αρμοδιότητες 

της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ, ασκούνται αποκλειστικά από την τελευταία, με την 

επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά.» 

Η παρατηρούμενη καθυστέρηση στην οριστικοποίηση των αποφάσεων συνταξιοδότησης, 

εξαιτίας των ελλείψεων αυτοματοποίησης των διαδικασιών της  απονομής των συντάξεων 

λόγω γήρατος, θανάτου και διεθνών σχέσεων στην Γενική Δ/νση Συντάξεων του ΕΦΚΑ και των 

συντάξεων λόγω αναπηρίας και ατυχημάτων στην Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας επιτάσσει 

την τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ως προς το ζήτημα της αρμοδιότητας 

αυτής, προκειμένου να περιέλθει στους Διευθυντές των περιφερειακών υπηρεσιών και 

οργανικών μονάδων των άρθρων 40 έως και 50 του ν. 4445/2016, μέχρι την πλήρη εφαρμογή 

του Οργανισμού του ΕΦΚΑ.  
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Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 

69ΙΒ, που προστέθηκε στον ν. 4387/2016 με το άρθρο 51 του ν. 4445/2016 προκειμένου οι 

Διευθυντές των περιφερειακών υπηρεσιών και οργανικών δομών των πρώην φορέων να έχουν 

την αρμοδιότητα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Με τη ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα 

επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων κατά δύο (2) 

μήνες περίπου. 

 

Επί του άρθρου 164 

 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, και προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ολοκλήρωση επενδύσεων που υπήχθησαν στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 

3908/2011, αλλά αντιμετώπισαν δυσχέρειες οφειλόμενες στην οικονομική συγκυρία των 

προηγούμενων ετών, χορηγείται νέα παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσή τους. Ειδικότερα, 

στις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ως άνω νόμων  και πληρούν τις 

προϋποθέσεις παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής των μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, 

χορηγείται νέα παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 . Η νέα 

αυτή προθεσμία ολοκλήρωσης αφορά και τα επενδυτικά σχέδια στα οποία χορηγείται 

παράταση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004. 

 

 

ΜΕΡΟΣ KA΄ 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Επί του άρθρου 165 

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 τροποποιούνται τρία άρθρα του ν. 4478/2017 και εισάγεται νέο 

άρθρο 63 Α για την πληρέστερη ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ, καθώς και για τη 

διασαφήνιση του περιεχομένου των εν λόγω διατάξεων, σε συμμόρφωση προς την 

συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθυνόμενη προς την 

Ελληνική Δημοκρατία, δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα που κοινοποιήθηκαν από την 

Ελληνική Δημοκρατία σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων 

προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της Με την 

Με εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, δεν συνιστούν πλήρη μεταφορά της ως άνω Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο. Μετά 
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ταύτα και προκειμένου να αποφευχθεί η άσκηση προσφυγής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κίνδυνο την επιβολή 

χρηματικών κυρώσεων, προτείνονται οι ανωτέρω διατάξεις σε συμμόρφωση προς την 

αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η αντικατάσταση του άρθρου 4 του νόμου 4186/2013, 

όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019, με το οποίο 

προβλέφθηκε η δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο μέσω 

πανελλαδικών εξετάσεων όσο και άνευ πανελλαδικών εξετάσεων με βασική προϋπόθεση την 

επιτυχή ολοκλήρωση από τους υποψήφιους των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ τάξης του 

Γενικού  Λυκείου. Η καταργούμενη ρύθμιση είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να διακρίνονται, 

αδικαιολόγητα και χωρίς αποχρώντα λόγο, οι σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εκείνες, 

στις οποίες ο ενδιαφερόμενος θα εισήρχετο με πανελλαδικές εξετάσεις («κόκκινες» σχολές) και 

σε εκείνες, στις οποίες θα υπήρχε η λεγόμενη «ελεύθερη πρόσβαση» («πράσινες» σχολές). Ο 

ως άνω διαχωρισμός των σχολών προκαλούσε στρεβλώσεις στο μέχρι πρότινος παγιωμένο 

σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο ως αποκλειστικό χαρακτηριστικό 

είχε και πρέπει να συνεχίσει να έχει την εισαγωγή των ενδιαφερομένων στην εν λόγω βαθμίδα 

εκπαίδευσης μέσω εισαγωγικών εξετάσεων. Απότοκο της καταργούμενης ρύθμισης θα ήταν ότι 

οι μαθητές των Γενικών Λυκείων θα οδηγούνταν, κατά την πρώτη επιλογή των σχολών, που τους 

ενδιαφέρουν, να εικάσουν ποιά τμήματα θα καταστούν, βάσει των επιλογών τους, ελεύθερης 

πρόσβασης και ποια όχι. Η ανωτέρω εικασία, ωστόσο, συνιστά μη αποδεκτό τρόπο επιλογής 

σχολών προτίμησης προς εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Για τη διατήρηση του 

κύρους όλων των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση 

προβλέπεται η ενιαία αντιμετώπισή τους ως σχολών, στις οποίες η εισαγωγή των 

ενδιαφερομένων θα γίνεται μόνο μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, και αίρεται συναφώς η 

αδικαιολόγητη κατηγοριοποίησή τους σε σχολές «ελεύθερης πρόσβασης» και σε σχολές 

εισαγωγής «κατόπιν εξετάσεων». Η προτεινόμενη ρύθμιση θα ισχύσει από το αμέσως επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος (δηλαδή από το έτος 2020-2021), το οποίο ακολουθεί το σχολικό έτος 2019-

2020 και τις εισαγωγικές εξετάσεις, που θα διεξαχθούν στο τέλος του εν λόγω σχολικού έτους. 

Δεδομένου αυτού καθίσταται αναγκαίο οι υποψήφιοι προς εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση να γνωρίζουν το συντομότερο δυνατό, ότι το σύστημα εισαγωγής στην εν λόγω 

βαθμίδα εκπαίδευσης ενοποιείται εκ νέου με την κατάργηση των σχολών ελεύθερης 

πρόσβασης και την  καθολική πρόβλεψη εισαγωγικών εξετάσεων, ώστε να έχουν ικανό χρόνο 

να προετοιμαστούν για τις εισαγωγικές αυτές εξετάσεις. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική η 

κατεπείγουσα ρύθμιση του ζητήματος. 
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Επί του άρθρου 167 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους παλαιούς αποφοίτους, εφόσον 

αυτοί επιλέξουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις το σχολικό έτος 2019-2020, να εξεταστούν 

με το σύστημα εξετάσεων, που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019.  Η ρύθμιση αφορά τόσο τους 

αποφοίτους του σχολικού έτους 2018-2019 όσο και τους αποφοίτους παλαιότερων σχολικών 

ετών. Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά το σχολικό έτος 2019-2020, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει 

από τις 11.9.2019 και απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό αποφοίτων, οι οποίοι υπολογίζεται ότι θα 

επιλέξουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις τον Ιούνιο του 2020. Το γεγονός αυτό 

καθιστά επιτακτική την ανάγκη όλοι οι υποψήφιοι και όλες οι υπηρεσίες που μετέχουν στη 

διαδικασία οργάνωσης των εν λόγω εξετάσεων να γνωρίζουν το συντομότερο δυνατό ότι οι 

πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020 θα διεξαχθούν με βάση δύο συστήματα, 

ήτοι αφενός με βάση το σύστημα, που ισχύει το σχολικό έτος 2019-2020 και αφετέρου το 

σύστημα, που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019, ώστε να έχουν ικανό χρόνο μπροστά τους να 

προετοιμαστούν. Για τους λόγους αυτούς, ήτοι για την έγκαιρη ενημέρωση και για να υπάρχει 

ικανός χρόνος προετοιμασίας όλων των υποψηφίων και των εμπλεκομένων υπηρεσιών 

καθίσταται αναγκαία η κατεπείγουσα ρύθμιση του ζητήματος.  

 

Επί του άρθρου 168 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται τα επείγοντα ζητήματα εφαρμογής του ν. 

4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) που προκύπτουν λόγω της έναρξης του σχολικού έτους. Καταρχήν, 

ρυθμίζονται ζητήματα που άπτονται της εγγραφής των μαθητών στους ομίλους. Συγκεκριμένα 

ορίζεται ότι η εγγραφή των μαθητών των πειραματικών σχολείων στους ομίλους γίνεται με 

αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου.  Η εγγραφή των 

μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες που 

υπάγονται στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του 

πειραματικού σχολείου, κατόπιν αίτησης των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Ταυτόχρονα 

προβλέπεται ότι αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο πειραματικό σχολείο για το 

γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορούν να εγγραφούν με την ίδια 

διαδικασία σε ομίλους άλλου πειραματικού σχολείου, εφόσον αυτοί λειτουργούν. Στη 

συνέχεια, ρυθμίζονται ζητήματα διάθεσης εκπαιδευτικών των οποίων ανανεώθηκε η απόσπαση 

ή παρατάθηκε η θητεία, εφόσον πλεονάζουν, σε άλλο ΠΠΣ. Επιπλέον, παρέχεται στον Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων η νομοθετική εξουσιοδότηση να τροποποιεί με απόφασή του, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων 

εκπαιδευτικών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται 

παράλληλα και οι σχετικές λεπτομέρειες της ρύθμισης. Με μεταβατική ρύθμιση προβλέπεται ο 

τρόπος συγκρότησης των ΕΠΕΣ των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων μέχρι τη συγκρότησή 

τους με τη διαδικασία του άρθρου 95 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) και διευκολύνεται η 

λειτουργία αυτού του οργάνου, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που θα ανακύψουν εν τω 

μεταξύ. Η λήξη της κατά τα ανωτέρω μεταβατικής συγκρότησης και λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Σ. και 

η έναρξη της κατά το άρθρο 95 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) συγκρότησή τους διαπιστώνεται 

με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Επίσης ορίζεται ότι τα ως άνω συγκροτούμενα ΕΠ.Ε.Σ. ασκούν όλες τις κατά 
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νόμον αρμοδιότητες των υπό συγκρότηση με τη διαδικασία του άρθρου 95 του ν. 4610/2019 

ΕΠ.Ε.Σ. Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι από  τις 9.8.2918, χρόνο έναρξης ισχύος της 

παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134,)  τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του 

ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) εφαρμόζονται και στα πρότυπα σχολεία.  

 

 

Επί του άρθρου 169 

Η προτεινόμενη επαναφορά της αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας, η οποία 

θεσπίστηκε  με τον ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και καταργήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α΄78), είναι 

επιβεβλημένη από τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς 

και από την επιτακτική ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας εξέτασης των σχετικών αιτήσεων. 

Η κατάργηση της αναγνώρισης αυτής δημιούργησε ετερόκλητους τύπους «αναγνωρίσεων 

προσόντων», ο οποίος αποτελεί αιτία σύγχυσης και καθυστέρησης τόσο για τη Διοίκηση, όσο 

και για τους ενδιαφερόμενους.  

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάργηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών 

Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι σχετικές διαδικασίες καθίστανται 

περισσότερο λειτουργικές για τη Διοίκηση και επιτυγχάνεται η ταχύτερη αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων ή της επαγγελματικής ισοδυναμίας για τους ενδιαφερόμενους που 

επιθυμούν να εργαστούν στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα.  

Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμη η ρητή πρόβλεψη εξαίρεσης από τη διαδικασία αναγνώρισης 

επαγγελματικής ισοδυναμίας των επαγγελμάτων για τα οποία η Οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει 

κατ΄ αρχήν την «αυτόματη» αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων 

εκπαίδευσης (ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, αρχιτέκτονες, 

τα οποία ρυθμίζονταν παλαιότερα με χωριστές για το καθένα «τομεακές» οδηγίες), ενώ όταν 

δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της αυτόματης αναγνώρισης η ίδια Οδηγία 2005/36/ΕΚ δίνει 

την εναλλακτική δυνατότητα εξέτασής τους με βάση τις διατάξεις της περί «γενικού 

συστήματος» αναγνώρισης. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται απαραίτητη η υπαγωγή των εν λόγω 

επαγγελμάτων και σε περαιτέρω εναλλακτική διαδικασία αναγνώρισης ενόψει και της 

ιδιαιτερότητάς τους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.  

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η ρητή πρόβλεψη κατά το άρθρο 14 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και 

του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) της επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων – πρακτικής άσκησης ή 

δοκιμασίας επάρκειας στην περίπτωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, εφόσον 

υφίστανται ουσιώδεις διαφορές ως προς την εκπαίδευση και κατάρτιση σε συγκεκριμένο 

νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα μεταξύ του κράτους-μέλους προέλευσης και της Ελλάδας. 

Η γραπτή δοκιμασία επάρκειας για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου 

σπουδών προβλέφθηκε με τον ν. 4093/2012. Με το παρόν προβλέπεται η υποβολή του 

αιτούντος σε γραπτή δοκιμασία εφόσον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά ουσιωδώς 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύπτονται από τους τίτλους που 

απονέμονται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ή/και εφόσον η διάρκεια 

της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά από εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα. 
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Ειδικότερα στο πλαίσιο της λειτουργικότητας της διαδικασίας, αρτιότερη και εύλογη επιλογή 

αποτελεί η γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα-

μαθήματα που έχει ορίσει απόφαση του Σ.Α.Ε.Π. ή του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να λαμβάνει 

χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα-επιστημονικό 

αντικείμενο σε Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, σε σχέση με 

τις προβλέψεις της καταργούμενης υπ’ αριθμ. 48066/ΙΑ/31.3.2014 απόφασης του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 896) που αφορούσαν στη διεξαγωγή γραπτής δοκιμασίας από 

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Τέλος, κρίνεται σκόπιμη η ανάληψη της αρμοδιότητας εξέτασης αιτήσεων αναγνώρισης 

επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας από τις επαγγελματικές 

οργανώσεις που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οποίες εξ αντικειμένου είναι 

ειδικευμένες στην παρακολούθηση της εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και στις οποίες οι νέοι 

απόφοιτοι θα ενταχθούν ως μέλη. Με δεδομένο ότι προσωπικά δεδομένα αποτελούν ειδικά οι 

αναλυτικές βαθμολογίες που έχουν υποβληθεί στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν για εξέταση από το Σ.Α.Ε.Π. από 

τους ενδιαφερόμενους, είναι λειτουργικότερο οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τους 

φακέλους που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις τους και να τους υποβάλλουν στις οικείες 

επαγγελματικές οργανώσεις που είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 

οι οποίες θα είναι εφεξής αρμόδιες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ή της 

επαγγελματικής ισοδυναμίας. 

Οι διατάξεις κρίνονται επείγουσες διότι υπάρχει μεγάλο πλήθος εκκρεμών αιτήσεων,  για τις 

οποίες υφίσταται ανάγκη αποκρυστάλλωσης του νομοθετικού καθεστώτος εξέτασης, καθώς και 

του αρμόδιου οργάνου, κατά ενιαίο τρόπο.   

 

Επί του άρθρου 170 

Παρατίθενται οι μεταβατικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος, κατά τρόπο που συνάδει προς τις επιταγές της ασφάλειας δικαίου. 

 

Επί του άρθρου 171 

Παρατίθενται οι διατάξεις που καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως προς τα 

ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αναπτύσσονται στα 

προηγούμενα άρθρα. 

 

Επί του άρθρου 172 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών διαχείρισης των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων των πανεπιστημίων, όπως αυτά προβλέπονται στον ν. 

4485/2017 (Α΄ 114) προς τον σκοπό της προώθησης και διευκόλυνσης της έρευνας και της 

διδασκαλίας και της ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης των Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της 

κατοχυρωμένης στο άρθρο 16 του Συντάγματος ακαδημαϊκής ελευθερίας.  
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Ειδικότερα, καταργούνται διατάξεις που αφορούν θέματα αμοιβών των μελών Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και εν γένει του διδακτικού προσωπικού των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), οι οποίες δημιουργούν υπέρμετρο διοικητικό φόρτο στις 

υπηρεσίες των πανεπιστημίων και, ενίοτε, αποτρέπουν ικανούς επιστήμονες από την 

διδασκαλία και την παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Περαιτέρω, διευκολύνεται η προσέλκυση καταξιωμένων επιστημόνων στα προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών, με την απαλλαγή από τις διαδικαστικές υποχρεώσεις που έθετε το 

μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο. 

Τέλος, καθίσταται ευέλικτο και πιο λειτουργικό το πλαίσιο τροποποίησης των προϋπολογισμών 

των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά 

ήσσονος σημασίας αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.. 

Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται επείγουσες λόγω της έναρξης των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων εντός του μηνός Οκτωβρίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Επί του άρθρου 173 

Με την προτεινόμενη διάταξη αναστέλλεται η ισχύς του π.δ. 62/2019 (Α΄ 101), το οποίο 

εκδόθηκε την 12η.06.2019 και δημοσιεύτηκε την 18η.06.2019. Οι διατάξεις του π.δ. ρυθμίζουν 

την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται ζητήματα διοικητικής, οικονομικής και λειτουργικής 

φύσεως των ως άνω υπηρεσιών. Ωστόσο, με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, η επιτελική 

δομή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει αλλάξει (ιδίως με τα άρθρα 91-94 του 

ν. 4623/2019), με αποτέλεσμα οι διατάξεις του π.δ. να μην μπορούν να εφαρμοστούν. Η 

αναστολή ισχύος του π.δ. είναι αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός 

νέου ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τα ως άνω ζητήματα σύμφωνα με 

τις νέες επιτελικές δομές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Επιπλέον με το π.δ. 62/2019 (Α΄ 101), η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού 

Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη του άρθρου 1 της παραγράφου 

1 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) μετονομάστηκε σε Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και 

Επιτελικού Σχεδιασμού (εφεξής Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), ενώ οι επιμέρους διατάξεις του παραπάνω 

διατάγματος περιγράφουν τη δομή και τις αρμοδιότητες της νέας Γενικής Διεύθυνσης.  

Δεδομένης της νέας διευρυμένης μορφής που απέκτησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

με τη συγχώνευση και μεταφορά σε αυτό τεράστιου όγκου νέων αρμοδιοτήτων και δομών, 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα π.δ. 81/2019 (Α΄119) και π.δ. 84/2019 (Α΄123), σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄133) που αναδιαμορφώνουν το Επιτελικό 

Κράτος, καθίσταται δυσχερής η ενεργοποίηση και η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 62/2019 

την 18η Σεπτεμβρίου του 2019 σύμφωνα με το άρθρο 27 αυτού. Επισημαίνεται ότι το π.δ. 

62/2019 εκπονήθηκε σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσης των ανωτέρω διαταγμάτων και 
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νόμου και ως εκ τούτου, η τυχόν άμεση εφαρμογή του θα οδηγούσε σε πληθώρα επικαλύψεων 

αρμοδιοτήτων οι οποίες δημιουργούν ζήτημα ασφάλειας δικαίου. 

 

Επί του άρθρου 174 

Προβλέπεται η δυνατότητα του ορισμού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών 

θέσεων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Επί του άρθρου 175 

Με τον v. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α΄ 133), επήλθε μια μεγάλη 

τομή στη λειτουργία του Κράτους, καθώς συστηματοποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ένα 

ενιαίο νομοθέτημα το σύνολο των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τη 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. 

Επίσης εκσυγχρονίστηκαν διατάξεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις σύγχρονες 

ανάγκες και επήλθε μια σειρά από θεσμικές τομές που αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν τις 

αναγκαίες δομές για την αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, ανεξαρτήτως 

πολιτικών εναλλαγών, στη βάση των καλύτερων διεθνών πρακτικών. Με τον νόμο 4622/2019 

συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύγχρονο εγχειρίδιο διακυβέρνησης που 

στηρίζεται στη διάκριση των οργάνων του κράτους και στην τυποποίηση των διαδικασιών του 

δημοσίου. 

Ωστόσο, είναι εύλογο ότι μία μεταρρύθμιση τέτοιας εμβέλειας χρήζει προσπάθειας για την 

ομαλή εφαρμογή της καθώς και ιδιαίτερης προσοχής κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι να 

τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι πάγιες διατάξεις της. Με το άρθρο 44 του σχεδίου νόμου 

επιδιώκεται κατά κύριο λόγο η διασαφήνιση του περιεχομένου των εν λόγω διατάξεων και η 

διόρθωση τυχόν αρρυθμιών εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή του νόμου ιδιαιτέρως κατά τη 

μεταβατική περίοδο. 

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 4622/2019, το οποίο αναφέρεται στα 

μέλη της κυβέρνησης και στους Υφυπουργούς, και προστίθεται παράγραφος 6, η οποία αφορά 

στην μεταβίβαση μέρους των αρμοδιοτήτων τους ή της εξουσίας υπογραφής «με εντολή τους 

σε Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων ή σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων. 

Η παράγραφος 5 επαναφέρει το άρθρο 54 του ΠΔ 63/2005 σχετικά με τη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων ή δικαιώματος υπογραφής στον ν. 4622/2019. 

Στην έννοια των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 

υπάγονται και οι αρχηγοί επιτελείων και μεγάλων μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

σωμάτων ασφαλείας. 
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Διευκρινίζεται ότι τα μέλη της Κυβέρνησης ή οι Υφυπουργοί, στους οποίους δεν υπάγονται 

οργανικές μονάδες, δύνανται να μεταβιβάζουν εξουσία υπογραφής «με εντολή τους» στον 

Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου τους για τις αρμοδιότητες που ασκούν ή τους έχουν 

ανατεθεί. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα, με την ίδια ως άνω απόφαση, να προβλέπεται ότι η 

αρμοδιότητα ή η εξουσία υπογραφής «με εντολή»), που μεταβιβάζεται κατά την παρούσα 

παράγραφο, μπορεί να ασκείται και από το μεταβιβάζον διοικητικό όργανο. Με το τελευταίο 

εδάφιο της νέας παραγράφου ορίζεται η διάρκεια ισχύος της μεταβίβασης αρμοδιότητας ή της 

εξουσίας υπογραφής. 

Με την παράγραφο 2 τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 4622/2019, το οποίο αναφέρεται στη 

Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, με την προσθήκη των λέξεων «ή αποσπασμένους», στο 

πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4. 

Με την παράγραφο 3 τροποποιείται το άρθρο 24 του ν. 4622/2019 για τη Μονάδα Διοικητικής 

και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπου προστίθεται στην 

παράγραφο 2 νέο εδάφιο σχετικά με τη δυνατότητα έκδοσης απόφασης Πρωθυπουργού με την 

οποία ανατίθεται στην Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, η διοικητική και οικονομική 

υποστήριξη των Ιδιαίτερων Γραφείων των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών 

Επικρατείας και Υφυπουργών στον Πρωθυπουργό. 

Με την παράγραφο 4 προστίθενται νέα εδάφια στο άρθρο 28 του ν. 4622/2019 για το ιδιαίτερο 

γραφείο του Υπουργού ή του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι 

αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Με την προτεινόμενη 

ρύθμιση συστήνονται δύο θέσεις συνεργατών με αρμοδιότητα τη συνεργασία με τα Γραφεία 

Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την προβολή του κυβερνητικού έργου 

στο εξωτερικό, οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικά με αποσπάσεις. 

Με τις παραγράφους 9, 10, 11, 12 και 13 αντικαθίστανται διατάξεις του άρθρου 36 αντίστοιχα 

του ν. 4622/2019. 

Με την παράγραφο 14 διορθώνεται ο τίτλος του άρθρου 40 του ν. 4622/2019 και 

αντικαθίσταται με τον ορθό "Γραφεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης” και αντίστοιχα το ίδιο 

συμβαίνει στις παραγράφους 1 και 2 τοι) άρθρου 40 όπου αναφέρονται οι φράσεις.  

Με τις παραγράφους 15 έως και 36, γίνονται κυρίως νομοτεχνικές διορθώσεις με την διαγραφή, 

αντικατάσταση και προσθήκη λέξεων και φράσεων των διατάξεων του νόμου για την ορθή 

εφαρμογή του νόμου μέχρι το πέρας της μεταβατικής περιόδου. 

 

Επί του άρθρου 176 

Με το άρθρο 176 τροποποιείται ο νόμος 4440/2016 και αντικαθίσταται η περίπτωση ζ' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016, που αφορά στην επταμελή Κεντρική Επιτροπή 

Κινητικότητας, στην οποία συμμετέχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο 

της οικείας Διεύθυνσης. 
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Επί του άρθρου 177 

Το εν λόγω άρθρο καταργεί τις διατάξεις των μισθολογικών κλιμακίων των ειδικών συνεργατών 

και μετακλητών του ν. 4354/2015 εφόσον πλέον όλοι οι μετακλητοί συνεργάτες που διορίζονται 

καλύπτονται από την περίπτωση (α) του συγκεκριμένου άρθρου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

Επί του άρθρου 178 

Με το άρθρο 178 ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των Ο.Τ.Α.. Ορίζεται ότι για την τρέχουσα 

δημοτική περίοδο, ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον 

αριθμό των αντιδημάρχων που είχαν ορισθεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και σε 

κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3) ανά δήμο. Διορθώνεται έτσι 

άμεσα μια δυσλειτουργία στον τρόπο υπολογισμού, η οποία εισήχθη με τον ν. 4555/2018, έως 

την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος με την εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου για 

την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, αναδιατυπώνονται η παράγραφος 10 του άρθρου 67 και η  

παρ. 3 του άρθρου 169 του ν. 3852/2010 και ρητώς ορίζεται ότι για την επιμέρους ψήφιση κάθε 

συγκεκριμένου θέματος στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, η απαιτούμενη 

πλειοψηφία  υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία. 

Περαιτέρω, ορίζεται ρητώς, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, ότι η εξαίρεση από την 

κατάργηση δίκης (περ. ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010) δεν αφορά 

περιπτώσεις με αντικείμενο δίκης τον προσδιορισμό και το είδος της εργασιακής σχέσης μεταξύ 

υπαλλήλων και του δήμου. Επιπλέον, προστίθεται στις αρμοδιότητες της οικονομικής 

επιτροπής και η έγκριση των απολογισμών των νομικών προσώπων των δήμων.  

Με τη δεύτερη παράγραφο εισάγεται ταυτόσημη ρύθμιση για περιπτώσεις δίκης που αφορούν 

τον προσδιορισμό και το είδος της εργασιακής σχέση μεταξύ υπαλλήλων και της περιφέρειας, 

όπου ρητώς ορίζεται ότι οι δίκες αυτές δύναται να καταργούνται, ύστερα από απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής.  

Με την τρίτη παράγραφο αναδιατυπώνεται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 

4623/2019 και ορίζεται ότι τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών των διοικητικών 

συμβουλίων των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., ορίζονται από τον δήμαρχο ή 

τον περιφερειάρχη, ανάλογα τον χαρακτήρα του νομικού προσώπου (δημοτικό ή 

περιφερειακό). Τα υπόλοιπα μέλη, αφού αφαιρεθούν τυχόν μέλη οριζόμενα ex officio ή 

υποδεικνυόμενα από φορείς, προτείνονται από τις λοιπές παρατάξεις ή ανεξάρτητους 

συμβούλους προς το συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται επί των προτάσεων αυτών και 

διαπιστώνει τον ορισμό του διοικητικού συμβουλίου στο σύνολό του. Για να αποφευχθεί η 

πιθανότητα να μην ορισθεί μέλος από τις λοιπές παρατάξεις λόγω της μαθηματικής εξάντλησης 

του αριθμητικού συνόλου των μελών από τα 3/5 που ορίζει ο δήμαρχος και τα ex officio 

οριζόμενα μέλη, εισάγεται δικλείδα ότι σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις έχουν στο 

συμβούλιο τουλάχιστον ένα μέλος. Συναφώς ορίζεται, ότι πράξεις διορισμού διοικήσεων 
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νομικών προσώπων που ελήφθησαν από δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, τηρουμένων 

των διατάξεων αυτών, θεωρούνται νόμιμες.  

Με την τέταρτη παράγραφο ορίζεται ότι για τη συγχώνευση και την κατάργηση νομικών 

προσώπων των δήμων απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ληφθείσα με 

πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του.  

 

 

Επί του άρθρου 179 

Με το άρθρο 179 αντικαθίσταται το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το οποίο στην πράξη απεδείχθη 

δυσεφάρμοστο, και ορίζεται του λοιπού ότι εφόσον κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου 

ανακύπτει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών 

κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, μπορεί με απόφαση του 

συμβουλίου να ανατίθενται με δημόσια σύμβαση η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Με την εν 

λόγω τροποποίηση, το δημοτικό συμβούλιο, ως κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο του δήμου και 

αρμόδιο για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, μπορεί 

να αποφασίζει για την ανάθεση σε τρίτο των προαναφερομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και τα πραγματικά 

περιστατικά, σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση του δημοτικού, αλλά και του δημοσίου 

συμφέροντος. Και τούτο διότι, κατά λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν 

μπορεί να θέτει εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε να εξειδικεύει την κάθε περίπτωση 

ονομαστικά, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τη δυσκολία εφαρμογής που εντοπίζει το 

Ελεγκτικό Συνέδριο από τον έως τώρα έλεγχο των συμβάσεων του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 

(βλ. ενδεικτικά 75/2012 Πράξη Ζ΄ Κλιμακίου ΕΣ και 3923/2013 Απόφαση VI Τμήματος ΕΣ, με τις 

οποίες κρίνεται εάν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που όρισε ο νομοθέτης στην αιτιολογική 

σκέψη της διάταξης). Επιπλέον, η προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 61, όπως τροποποιείται 

με το παρόν, είναι ανεξάρτητη από τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων, όπου κάθε 

Ο.Τ.Α. οφείλει να αποτυπώσει τις ανάγκες του σε μόνιμο προσωπικό για τις ανταποδοτικές 

υπηρεσίες, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης. Άλλωστε, η ύπαρξη ή μη προσωπικού 

για την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων σε τρίτους είναι ένας μόνον παράγων, ο οποίος, σε 

κάθε περίπτωση, εξετάζεται σε συνδυασμό με τα ίδια μέσα, την ορεινότητα και τη 

νησιωτικότητα των τοπικών κοινοτήτων, το εάν πρόκειται για απομακρυσμένους από την έδρα 

του δήμου οικισμούς, καθώς και οποιονδήποτε άλλο, κατά την κρίση του συμβουλίου, 

παράγοντα επιβάλλει, κατά στάθμιση της εκάστοτε ανακύπτουσας περίστασης, την ανάθεση 

της σύμβασης σε τρίτους. 

 

Επί του άρθρου 180 

Με το άρθρο 180 τροποποιείται η διαδικασία τιμητικής πολιτογράφησης. Οι διατάξεις που 

επιτρέπουν στον Υπουργό Εσωτερικών να πολιτογραφεί αλλοδαπούς που προσφέρουν 

εξαιρετικές υπηρεσίες προς τη χώρας ή εξυπηρετούν το εξαιρετικό της συμφέρον δεν είναι νέες 

στη δικαιϊκή μας τάξη. Ο νομοθέτης τις ενσωμάτωσε αρχικά στον ν. 2130/1993 (Α΄ 62), ως 

αρμοδιότητα του υπουργικού συμβουλίου και ακολούθως στον ν. 2412/1996 (Α΄ 123), ως 
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αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών. Οι διατάξεις αυτές μεταφέρθηκαν αυτούσιες και στον 

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004). Στην αιτιολογική σκέψη του νομοθέτη κατά την 

κατάρτιση των ανωτέρω διατάξεων τονίζονταν εντόνως ότι αυτή η διαδικασία πολιτογράφησης 

είναι εξαιρετική και περιποιεί τιμή στο πρόσωπο που εκείνου τη λαμβάνει. Για τον λόγο αυτόν, 

δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την μόνιμη διαμονή στη χώρα, καθώς και οι διατάξεις που 

προβλέπουν υποβολή δικαιολογητικών. Και τούτο διότι, η απόδοση τιμής δεν μπορεί να 

εξαρτηθεί από τη συνδρομή δικαιολογητικών στοιχείων. Παρόλα αυτά, η διαδικασία 

εφαρμογής των προρρηθεισών διατάξεων στην πράξη απαιτούσε υποβολή εκ μέρους του 

τιμώμενου προσώπου πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, γεγονός που αφενός έθετε τον 

αιτούντα σε ένα άσκοπο και αναίτιο για εκείνον διοικητικό βάρος, αφετέρου η εν λόγω 

διαδικασία υποβαθμιζόταν σε μια απλή διοικητική πράξη, χάνοντας σκοπό της οιαδήποτε τιμής 

ήθελε αποδοθεί από το Κράτος μας προς τον αιτούντα. Με τις προτεινόμενες διατάξεις 

αποκαθίσταται η ιστορική βούληση του νομοθέτη για απόδοση τιμής στο πρόσωπο εκείνων που 

προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες προς τη χώρα μας ή εξυπηρετούν το δημόσιο 

συμφέρον. 

 

Επί του άρθρου 181 

Με το άρθρο 181 παρατείνεται η προθεσμία μεταγραφής των αποφάσεων για την ακίνητη 

περιουσία δημοσίων σχολείων για ακόμη δύο (2) έτη, λαμβανομένων υπόψη ειδικών 

περιπτώσεων ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς και περιπτώσεων καθορισμού του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τα δικαστήρια, λόγω προσφυγών ιδιωτών ή φορέων. 

 

Επί του άρθρου 182 

Με το άρθρο 182 εισάγεται εξαίρεση από την αυτόφωρη διαδικασία των κατ’ έγκληση 

διωκομένων αδικημάτων που φέρεται ότι διαπράττει κατά την άσκηση των καθηκόντων του και 

εξαιτίας αυτών το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Η ρύθμιση κρίνεται 

επιβεβλημένη διότι σε αρκετές περιπτώσεις υποβάλλονται σκόπιμα εγκλήσεις από τους 

ελεγχόμενους εις βάρος των δημοτικών αστυνομικών για εξυβρίσεις ή απειλές, με απώτερο 

στόχο την αποτροπή του ελέγχου και τον εκφοβισμό του ελεγκτικού οργάνου, το οποίο θα 

υποβληθεί στη διαδικασία του αυτοφώρου. Ταυτόσημη ρύθμιση ισχύει για το ένστολο 

προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και 

του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και για πληθώρα πολιτικών υπαλλήλων που ασκούν 

ελεγκτικά καθήκοντα (τελωνειακοί υπάλληλοι, υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, υπάλληλοι ΣΔΟΕ κ.λπ.). 

 

Επί του άρθρου 183 

Με το άρθρο 183 προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 184 του ν. 3852/2010 και πλέον 

συμπληρώνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των μετακινήσεων των μελών του περιφερειακού 

συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση της προς την έδρα της περιφέρειας μετακίνησης, με τις 

περιπτώσεις της μετακίνησης προς τις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων της αυτής 

περιφέρειας, αλλά και σε κάθε άλλο προορισμό εκτός της περιφέρειας, για εκτέλεση 

υπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα εγκριτική διαδικασία.  
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Επί του άρθρου 184 

 

Με το άρθρο 184 προστατεύονται οι χρηματοδοτήσεις των δικαιούχων επενδυτικών δανείων 

και ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης δήμων (άρθρα 69, 70 και 71 του ν. 4509/2017) από 

κατάσχεση, παρακράτηση ή συµψηφισµό λόγω οφειλών στο δηµόσιο, τρίτους ή ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. Η ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη λόγω του επενδυτικού χαρακτήρα της 

χρηματοδότησης, η οποία δεν μπορεί να εξαρτάται από την επιδείνωση της οικονομικής 

κατάστασης του δικαιούχου δήμου ή τυχόν απαιτήσεις τρίτων, άσχετες με την επενδυτική 

προοπτική.  

 

Επί του άρθρου 185 

 

Με το άρθρο 185 προτείνεται η δια περιφοράς συνεδρίαση των δημοτικών και περιφερειακών 

συμβουλίων, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της 

αναβολής. Εφόσον το συμβούλιο αποφασίσει για το κατεπείγον των θεμάτων και τον κίνδυνο 

εκ της αναβολής, η διαδικασία λήψης απόφασης τελείται δια περιφοράς, με τη συμμετοχή 

τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών του οικείου συμβουλίου. Οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται δια περιφοράς ανακοινώνονται στο σώμα του συμβουλίου, κατά την επόμενη 

τακτική συνεδρίαση. Περαιτέρω, θεωρούνται νόμιμες όσες αποφάσεις ελήφθησαν έως σήμερα 

δια περιφοράς, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους νομιμότητας και παύουν πειθαρχικές 

και ποινικές διώξεις που έχουν τυχόν ασκηθεί για παραβάσεις που αφορούν αποκλειστικά και 

μόνο την δια περιφοράς διεξαγωγή συνεδριάσεων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. 

 

Επί του άρθρου 186 

 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα μοριοδότησης του ν. 2190/1994. Με το άρθρο 91 του                  

ν. 4583/2018, προβλέφθηκε η ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε μόνιμες 

οργανικές μονάδες των δήμων και η άρση της χρόνιας εργασιακής επισφάλειας των 

εργαζομένων στο Πρόγραμμα, με την πρόβλεψη αντίστοιχων θέσεων μόνιμου προσωπικού και 

τη δρομολόγηση των διαδικασιών προκήρυξης των θέσεων αυτών, με σημαντική αναγνώριση 

της εργασιακής εμπειρίας των ήδη εργαζομένων στο Πρόγραμμα. Κατά την αρχική οριοθέτηση 

του πεδίου εφαρμογής της διάταξης, προσδιορίστηκαν, ως προϋποθέσεις υπαγωγής των Ο.Τ.Α. 

α΄ βαθμού, αφενός η ύπαρξη σύμβασης μεταξύ των ίδιων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή νομικών τους 

προσώπων και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. το έτος 2011, για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος 

Βοήθεια στο Σπίτι και αφετέρου η απασχόληση προσωπικού με ενεργές συμβάσεις εργασίας 

κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, παρατεινόμενες μέχρι 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 

153 του ν. 4483/2017. Εν συνεχεία, με το άρθρο 86 του ν. 4604/2019 διευρύνθηκε το πεδίο 

εφαρμογής της διάταξης, καταλαμβάνοντας και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στα χωρικά όρια των 

οποίων παρέχονται υπηρεσίες του προγράμματος, για τους ωφελούμενους των περιοχών 

αυτών, από άλλους φορείς, όπως νομικά πρόσωπα της εκκλησίας, συμβεβλημένους για το 

σκοπό αυτό με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012. Ενώ λοιπόν διευρύνθηκε το πεδίο 
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εφαρμογής της διάταξης και δόθηκε η δυνατότητα ένταξης σε οργανικές μονάδες των οικείων 

Ο.Τ.Α. και δομών του προγράμματος που υλοποιούνταν από άλλους φορείς, (νομικά πρόσωπα 

της εκκλησίας) δεν δόθηκε αντιστοίχως στο απασχολούμενο προσωπικό η αυξημένη 

μοριοδότηση της εμπειρίας τους, δικαίωμα που παρέχεται στο προσωπικό των δομών των 

Ο.Τ.Α.. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους ίσης 

μεταχείρισης των απασχολουμένων στο πλαίσιο του προγράμματος, εισάγεται η αναγκαία 

τροποποίηση για την ενίσχυση της εμπειρίας και του προσωπικού αυτού στο αντικείμενο της 

θέσης τους, με την ειδική αυξημένη μοριοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του 

άρθρου 91 του ν. 4583/2018. 

 

Επί του άρθρου 187 

 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα που κρίνονται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί 

αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του αριθμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την 

κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης και για να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη κατανομή 

του στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. Περαιτέρω, ρητά 

ορίζεται ότι η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 απαιτείται μόνο εφόσον η δαπάνη για τις 

αποδοχές του προσωπικού επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή καλύπτεται 

από επιχορήγηση του φορέα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τέλος, στη νέα ρύθμιση 

διατηρούνται και μνημονεύονται ρητώς οι κατ’ εξαίρεση προσλήψεις έκτακτου προσωπικού 

προς αποφυγή τυχόν διαφορετικών ερμηνειών. 

 

Επί του άρθρου 188 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα προσωπικού των ΔΕΥΑ. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης –Αποχέτευσης δεν εντάσσεται στο μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με αποτέλεσμα οι 

εν λόγω επιχειρήσεις να αδυνατούν να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 

(ν.4440/2016 όπως ισχύει). Κατά συνέπεια δεν μπορούν να καλύψουν άμεσες και επείγουσες 

υπηρεσιακές τους ανάγκες, δυνατότητα που θα παρέχεται πλέον διά της παρούσας διάταξης, 

ενώ και οι υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα τυπικά και ουσιαστικά τους 

προσόντα, εμπλουτίζοντας παράλληλα και την εργασιακή τους εμπειρία. Άλλωστε, λόγω της 

προαναφερθείσας αδυναμίας των ΔΕΥΑ να συμμετάσχουν εν πολλοίς στο Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας, ήδη έχει προηγηθεί η διατήρηση σε ισχύ, κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ, του άρθρου 

7 του ν.1069/1980, με την οποία δύναται να μετατάσσεται στις ΔΕΥΑ προσωπικό από Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Επί του άρθρου 189 

Στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας, που αφορούν στην 

εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η οποία μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη 

τάξη με τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του 

άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και της παραγράφου 10 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, 

στις 03.07.2019 το π.δ. 71/2019 (Α΄ 112), με τίτλο «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων 

και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(ΜΗ.Τ.Ε)». 

Με το εν λόγω προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα διάρθρωσης και λειτουργίας των 

Μητρώων Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων και των Μητρώων Επιχειρήσεων 

Τεχνικών Έργων, εκτός των θεμάτων που αφορούν στις ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας 

και τήρησης των μητρώων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 και της υποπερίπτωσης Δ΄ της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017.  

Συναφώς παραμένει η ανάγκη ρύθμισης των ειδικότερων λεπτομερειών λειτουργίας και 

τήρησης των ανωτέρω δύο εκ των μητρώων που δεν ρυθμίζονται από το προεδρικό διάταγμα 

71/2019, ήτοι του Μητρώου Εμπειρίας Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών Τεχνικών 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με αυτοτελές προεδρικό διάταγμα καθότι η Διοίκηση στα 

πλαίσια του π.δ. 71/2019 έκανε μερική χρήση της εξουσιοδότησης της παραγράφου 20 του 

άρθρου 118 του ν. 4472/2017. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διατηρούνται σε ισχύ τα άρθρα 

105-106 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) που ρυθμίζουν την εγγραφή στα μητρώα περιφερειακών 

ενοτήτων (όπως έχουν μετονομαστεί με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 146 του 

ν. 4070/2012 (Α΄ 82).  

Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα κυρίως μεταβατικού χαρακτήρα 

έως την πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας 

ζητημάτων σχετικών, με τις μετά την 3η Ιουλίου 2019 (ημερομηνία έκδοσης του π.δ. 71/2019) 

αιτήσεις νέων εγγραφών και μεταβολών ή διαγραφών ήδη εγγεγραμμένων στα υφιστάμενα 

μητρώα, τη διάρκεια ισχύος των πτυχίων Μελετητών και Γραφείων Μελετών, καθώς και των 

εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Κ., τις προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων, 

το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων δημοσίων έργων ως προϋπόθεση συμμετοχής των 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης. Ειδικότερα σε ότι 

αφορά στο ανεκτέλεστο η παρούσα ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη, καθώς από τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 ορίζεται ελάχιστο όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου για εργοληπτικές 

επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην 7η τάξη (540.000.000 €) αλλά δεν προβλέπεται αντίστοιχο 

ελάχιστο όριο στις ισχύουσες έως την 3η Ιουλίου 2019 διατάξεις. 

Σύμφωνα με τις παρούσες ρυθμίσεις, οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης 

μητρώων, μετά την 3η Ιουλίου 2019, για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων 
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στα υφιστάμενα μητρώα εξετάζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) 

διατάξεις.  

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο 

Γραφείων Μελετών, προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις είναι κυρίως οι διατάξεις των 

άρθρων 39 και 40 του ν.3316/2005, του π.δ. 138/2009 (Α΄ 185) και του π.δ. 93/2009 (Α΄ 117). Σε 

ότι αφορά τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ), 

προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις είναι κυρίως οι διατάξεις των άρθρων 107-110 του  

ν.3669/2008, των παραγράφων 8-10 του άρθρου 70 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) και του π.δ. 

90/2014 (Α’ 138). Τέλος, αναφορικά με τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις είναι κυρίως οι διατάξεις των 

άρθρων 80-104 του ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 133 του 

ν.4070/2012 (Α΄82), του άρθρου 66 του ν. 4155/2013 (Α΄120), του άρθρου 107 του                             

ν.4199/2013 (Α΄216), του άρθρου 70 του ν. 4313/2014 (Α΄74), του άρθρου 107 του ν. 4530/2018 

(Α΄ 59), της Δ15/οικ/4036/2014 (Β΄ 511) Απόφασης, και της Δ15/οικ/15658/2013 (Β΄ 2300) 

Απόφασης. 

Τέλος, τα ζητήματα που επιλύονται με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση είτε δεν έχουν 

ρυθμισθεί επαρκώς με τις διατάξεις του π.δ. 71/2019 με αποτέλεσμα να προκύπτει ασάφεια ως 

προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο είτε δεν δόθηκε επαρκής χρόνος προσαρμογής, ιδίως στις 

μεταβατικές διατάξεις του ως άνω προεδρικού διατάγματος, στις απαιτήσεις του νέου 

ρυθμιστικού πλαισίου, τόσο στη διοίκηση όσο και στους οικονομικούς φορείς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 

4002/2011 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Με  τις διατάξεις –190-204 εισάγεται το ρυθμιστικό πλαίσιο της διαδικτυακής  αγοράς τυχερών 

παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια. Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός την ελληνική και ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα στον χώρο της εν λόγω αγοράς, και αφετέρου, τις δημοσίου συμφέροντος 

απαιτήσεις για διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς, ορθολογικής, διαφανούς και συστηματικά 

εποπτευόμενης διεξαγωγής των επίμαχων παιγνίων, με τις εισαγόμενες διατάξεις καθορίζονται 

οι προϋποθέσεις και διαδικασίες αδειοδότησης των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων 

μέσω διαδικτύου,  στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη 

«ανοικτού μοντέλου αδειοδότησης», και παράλληλα προβλέπεται αποκλειστική τυπολογία των 

επιτρεπομένων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.  Η τελευταία, διαμορφωμένη λαμβάνοντας 

υπόψη τα χαρακτηριστικά και τον βαθμό επικινδυνότητας εκάστου είδους παιγνίου, εξ 

απόψεως ασφάλειας των συμμετεχόντων παικτών και δυνατότητας καταστρατήγησης αυτού 

για την εκδήλωση παραβατικότητας,  απαρτίζεται από τα στοιχηματικά παιχνίδια, τα παιχνίδια 

τύπου καζίνο, καθώς επίσης το πόκερ και τις παραλλαγές του. Αναγνωρίζοντας, από την μία 

πλευρά, την παγιωμένη, στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη και πραγματικότητα,  θέση των  
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διαδικτυακώς διεξαγομένων τυχερών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων όσων διεξάγοντα με 

την χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών, και από την άλλη πλευρά τους σοβαρούς κινδύνους  

που δημιουργούνται για τους παίκτες από την γιγάντωση της παράνομης οικείας αγοράς, η 

οποία ευνοείται από την απαγόρευσή τους στο  ταχύτατα μετασχηματιζόμενο και ενοποιημένο 

διαδικτυακό περιβάλλον, το νέο πλαίσιο υπάγει την εν λόγω δραστηριότητα σε συστηματικούς 

κανόνες αδειοδότησης και ελέγχου. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται  η αποτελεσματική 

προστασία των συμμετεχόντων στην εν λόγω αγορά, η οποία πλέον αναδιαμορφώνεται υπό 

συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.  

Το δομούμενο στους δύο ανωτέρω βασικούς ρυθμιστικούς άξονες πλαίσιο περαιτέρω 

συντίθεται από σειρά παρεμβάσεων, που στοχεύουν στον εξορθολογισμό   της διαδικτυακής 

αγοράς παιγνίων,  μέσω παρεμβάσεων οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν στην επικαιροποίηση 

των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων, του πλαισίου προστασίας περί προσωπικών 

δεδομένων, και  της διενέργειας μεταφορών χρήματος. Τέλος το φορολογικό καθεστώς των 

κατόχων αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου τίθεται σε σαφείς βάσεις και 

αποσαφηνίζεται.  

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

Επί του άρθρου 190 

Με τις διατάξεις του άρθρου 190, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 

(Α΄180) προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι προβλεπόμενοι ορισμοί, κατά τρόπον ώστε να 

προσαρμοστούν στις νέες ρυθμίσεις που διέπουν την παροχή διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.  

Ειδικότερα, αναδιαμορφώνεται ο ορισμός του Στοιχήματος, υποκατηγορία του οποίου 

αποτελεί το Διαδικτυακό στοίχημα (αθλητικών ή μη στοιχημάτων, συμπεριλαμβανομένου και 

του διαδικτυακού στοιχηματισμού επί εικονικών γεγονότων), καθώς επίσης ορίζονται 

περιοριστικά τα πέραν αυτού δυνάμενα να αδειοδοτηθούν, «Λοιπά διαδικτυακά παίγνια», στα 

οποία περιοριστικά συγκαταλέγονται τα παίγνια καζίνο και το πόκερ (και οι παραλλαγές του). 

Προβλέπεται η τήρηση «Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη» και τροποποιείται η έννοια του 

«αποκλειόμενου παίκτη», κατά τρόπον ώστε να περιλαμβάνεται η δυνατότητα αποκλεισμού 

του παίκτη και από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. 

Εισάγεται η έννοια του «Συνεργάτη προωθητικών ενεργειών τυχερών παιγνίων» μέσω 

διαδικτύου (affiliates), καθώς επίσης του  «Κατόχου αδείας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω 

διαδικτύου», στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας αδειοδότησης.  

Επί του άρθρου 191 

Οι τύποι αδειών ορίζονται περιοριστικά, διακρινόμενοι σε άδεια για Διαδικτυακό Στοίχημα, 

αφενός, και σε άδεια για λοιπά διαδικτυακά παίγνια, αφετέρου. Τα παιχνίδια  αμφοτέρων 

κατηγοριών δύνανται να διενεργούνται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών.  

Επί του άρθρου 192 

Με τις διατάξεις του άρθρου 192 επέρχονται οι αναγκαίες  προσαρμογές στο νέο αδειοδοτικό 

μοντέλο των ρυθμιστικών πεδίων του  Κανονισμού Παιγνίων, ο οποίος δύναται να εκδίδεται με 

μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η αρμοδιότητα  για τυχόν περαιτέρω εξειδίκευση των, 
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αποκλειστικώς προβλεπομένων στην νομοθεσία, διαδικτυακώς παρεχόμενων παιγνίων (όπως 

ενδεικτικά αποτελεί εξειδίκευση των επιδέξιμων στοιχηματισμού γεγονότων στην περίπτωση  

του Διαδικτυακού Στοιχήματος). 

 

Επί του άρθρου 193 

Με τις διατάξεις του άρθρου 193 επικαιροποιούνται οι τεχνικές απαιτήσεις του 

Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε), που θα καθορίζονται  με τον 

Κανονισμό Παιγνίων, και προβλέπεται ρητά ότι η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω 

διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά μέσω συστημάτων και υποσυστημάτων, συνδεδεμένων με το 

Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση η Ε.Ε.ΕΠ.. 

Επί του άρθρου  194 

Με την  παράγραφο 1 προστίθενται στα ιδρύματα, στα οποία μπορεί να τηρεί λογαριασμό ο 

παίκτης, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.  

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζεται το ύψος του 

ποσού που οφείλουν να τηρούν οι κάτοχοι της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω 

διαδικτύου σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, 

ανάλογα με τον τύπο της άδειας.  

Επί του άρθρου 195 

Με τις διατάξεις του άρθρου 195 επικαιροποιείται το ρυθμιστικό πλαίσιο  περί προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από την Ε.Ε.Ε.Π  και τους κατόχους άδειας 

διεξαγωγής τυχερών παιγνίων,  για λόγους εναρμόνισης με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό 

νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι τον   Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και τον 

ν.4624/2019 (Α΄137). 

Επί του άρθρου 196 

Με το άρθρο 196 θεσμοθετείται  η  ανοικτού τύπου (δηλαδή άνευ διαγωνισμού) αδειοδοτική 

διαδικασία  παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, η οποία εξακολουθεί 

να ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, στην 

παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης δύο τύπων αδειών, οι οποίοι ορίζονται 

περιοριστικά: πρόκειται αφενός, για την άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος, και αφετέρου, για 

την άδεια Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Κάθε υποψήφιος δύναται να αδειοδοτηθεί για 

αμφότερους τους τύπους αδειών, εφόσον ικανοποιεί τις οικείες προϋποθέσεις και καταβάλει 

το σχετικό τίμημα, δίχως να προβλέπεται τυχόν ανώτατο όριο έκδοσης αδειών από την αρμόδια 

προς τούτο Ε.Ε.Ε.Π.. Εν συνεχεία με  τις διατάξεις των παραγράφων 3  έως και 7 ορίζεται η 

αρμοδιότητα της ΕΕΕΠ για τη χορήγηση της άδειας, η διαδικασία υποβολής αιτήματος 

αδειοδότησης, το τίμημα εκάστου τύπου αδείας, η χρονική διάρκεια ισχύος της, καθώς και η 

δυνατότητα ανανέωσής της.  
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Επί του άρθρου 197 

Με τις διατάξεις του άρθρου 197 θεσμοθετείται Μητρώο Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών  

Τυχερών Παιγνίων (affiliates) των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω 

διαδικτύου, το οποίο συστήνεται και τηρείται στην Ε.Ε.Ε.Π..  Οι κάτοχοι αδείας διεξαγωγής 

τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου υποχρεούνται να επιλέγουν Συνεργάτες εγγεγραμμένους 

στο οικείο μητρώο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, καθώς και οι τεχνικές 

προδιαγραφές πιστοποίησης και καταλληλότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

Συνεργατών, καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..  

Επί του άρθρου 198 

Με το άρθρο 198 επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία 

αδειοδότησης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Ενδεικτικά, με την παράγραφο 

1 διατηρείται η προϋπόθεση του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου των 200.000 Ευρώ 

των υποψηφίων προς αδειοδότηση νομικών προσώπων και με τις παραγράφους 2 και 3 

προβλέπονται ειδικότερα κωλύματα αδειοδότησης. Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι κάτοχοι 

αδείας οφείλουν να διεξάγουν τα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου διαμέσου ιστοτόπου με 

ονομασία χώρου (domain) φέρουσα την κατάληξη «gr.», καθώς επίσης ότι έκαστος ιστότοπος 

δύναται κατ’ ανώτατο όριο να διαθέτει μία άδεια ανά τύπο αδείας (δηλ. μια άδεια για 

Διαδικτυακό Στοίχημα και μια για λοιπά διαδικτυακά παίγνια). Σε περίπτωση που υποψήφιος 

επιθυμεί να αιτηθεί περισσότερες άδειες ίδιου τύπου υποχρεούται να καταβάλλει το 

αντίστοιχο αντίτιμο. Με την παράγραφο 5, για λόγους αποτελεσματικότητας εποπτείας, 

προβλέπεται η υποχρέωση των υποψηφίων κατόχων αδείας, οι οποίοι έχουν καταστατική έδρα 

σε άλλο κράτος -  μέλος ή κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, να διαθέτουν φυσική 

εγκατάσταση ενός safe διακομιστή εντός Ελλάδας σε διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π.. Με τον τρόπο 

αυτόν διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του εποπτικού μηχανισμού επί των 

δραστηριοτήτων των κατόχων αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων των εν λόγω νομικών 

προσώπων στην Ελληνική Επικράτεια, με στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την 

εξασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. Με τις παραγράφους 6 και 7 

καθορίζεται ο χρόνος καταβολής του τιμήματος αδειοδότησης, καθώς επίσης η υποχρέωση 

κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ποσού 500.000 Ευρώ. Με την παράγραφο 8 προβλέπονται τα 

απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά και με την παράγραφο 9 ορίζονται οι 

προϋποθέσεις της έναρξης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από τον κάτοχο της 

σχετικής άδειας. 

Επί του άρθρου 199 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 προβλέπεται η υποχρέωση γνωστοποίησης των 

μεταβιβάσεων μετοχικών συμμετοχών (ή του ισοδυνάμου αυτών) προς την Ε.Ε.Ε.Π., 

προκειμένου αυτή να παράσχει σχετική προηγούμενη έγκριση, όπου απαιτείται. Με την 

παράγραφο 3 ορίζεται η υποχρέωση του κατόχου αδείας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω 

διαδικτύου για προηγούμενη γνωστοποίηση και πιστοποίηση κάθε νέου, προς διεξαγωγή, 

παιγνίου. Με τις παραγράφους 4 έως και 8 προβλέπεται η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

(ανάκληση αδειών, διαδικασία επιβολής κυρώσεων, προϋποθέσεις λειτουργίας server, κ.ά.) με 
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τον Κανονισμό Παιγνίων, καθώς και η μέχρι την έκδοση αυτού εφαρμογή των οικείων 

αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.. 

 

Επί του άρθρου 200 

Με την παράγραφο 7 επικαιροποιείται η διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησης του 

καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list), προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στο νέο σύστημα αδειοδότησης, διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών 

παιγνίων μέσω διαδικτύου.  

Επί του άρθρου 201 

Με την παράγραφο 1 προστίθενται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών από συμμετοχή σε 

τυχερά παίγνια τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος -  μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου. Με τις παραγράφους 2 έως και 6 ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα 

αποτύπωσης και παροχής στοιχείων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της 

παραγράφου 1.  

Επί του άρθρου 202 

Με τις διατάξεις του άρθρου 202 ορίζεται ο τρόπος καταβολής του τιμήματος αδειοδότησης, 

καθώς επίσης του παραβόλου συμμετοχής στην διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο 

Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών. Επίσης αποσαφηνίζεται το ισχύον φορολογικό καθεστώς 

των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. 

Επί του άρθρου 203 

Με τις διατάξεις του άρθρου 203 αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού του φόρου επί των 

κερδών των παικτών.  

Επί του άρθρου 204 

Με τις διατάξεις του άρθρου 204 προβλέπεται ένα σαφώς καθορισμένο καθεστώς προσωρινής 

λειτουργίας των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, το οποίο υλοποιεί 

την απαιτούμενη ομαλή μετάβαση από το παρόν, επί μακρόν ισχύσαν, περιβάλλον, σε αυτό 

της σαφούς ρύθμισης και εποπτείας της διαδικτυακής αγοράς παιγνίων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Επί του άρθρου 205 

Ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» συστάθηκε ως 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας με τον ν. 4414/2016. Σκοπός του φορέα είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, 

ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και μαθητών, καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης 
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αξίας του πρασίνου εντός του αστικού ιστού, η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και εκπαίδευσης στο χώρο του Πάρκου, στον 

αστικό ιστό και στο φυσικό περιβάλλον της Αττικής, η διαχείριση και προστασία των 

θεσμοθετημένων υγρότοπων «Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης» και «Τεχνητός Υγρότοπος Νερών 

Πύργου Βασιλίσσης», όπως και της ορνιθοπανίδας και των άλλων μορφών άγριας ζωής που 

αυτοί φιλοξενούν. 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, μεταφέρεται η εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου 

Τρίτση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής. Με τον τρόπο 

αυτόν ενισχύεται ο θεσμός της αποκέντρωσης της εποπτείας και των σχετικών αρμοδιοτήτων 

σε τοπικούς φορείς, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη διαχείριση του Φορέα και την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν, λόγω πληρέστερης γνώσης των συνθηκών 

και των αναγκών. Για τον σκοπό αυτόν, πέραν της άνω εποπτείας που μεταφέρεται στην 

Περιφέρεια, προβλέπεται η συμμετοχή και των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων στη 

διαχείριση, από κοινού με την Περιφέρεια, του Φορέα, δια της συμμετοχής εκπροσώπων τους 

στη Διοίκηση του Φορέα. Με τον τρόπο αυτόν, καθίσταται αποτελεσματικότερη η διαχείρισή 

του.  

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, το οποίο διορίζεται 

με Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, αποτελείται από επτά (7) μέλη: τέσσερα (4) μέλη από 

την Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων το ένα (1) μέλος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα μέλος (1) από τον Δήμο Ιλίου, ένα (1) μέλος από τον 

Δήμο Αγίων Αναργύρων και ένα (1) μέλος από την Κοινωνία των Πολιτών.  

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα οργάνωσης και 

διαχείρισης του Φορέα. Ειδικότερα, με την παράγραφο 2 προβλέπονται η σύνθεση και οι 

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία, ο τρόπος σύγκλισης και λήψης 

αποφάσεων και οι αρμοδιότητες του Προέδρου του. Με την παράγραφο 3, προβλέπεται ο 

τρόπος διορισμού του Γενικού Διευθυντή του Φορέα και με την παράγραφο 7, η κάλυψη των 

άμεσων αναγκών του Φορέα με αποσπάσεις ή και με προσλήψεις προσωπικού ορισμένου 

χρόνου.  

Επί του άρθρου 206 

Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζεται το ζήτημα της δόμησης κτιρίων ειδικών 

κατασκευαστικών απαιτήσεων. 

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ελεγχόμενων παρεκκλίσεων σε κτίρια, 

κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά χαρακτηρίζονται ως 

κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης στην κείμενη νομοθεσία. 

Οι παρεκκλίσεις χορηγούνται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και, σε 

περίπτωση που τα κτίρια αυτά βρίσκονται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού 

τόπου ή άλλης προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α 153), 

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
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Επί του άρθρου 207 

Η διαδικασία προέγκρισης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων εισήχθη με τον ν. 4447/2016, ο οποίος 

τροποποίησε ως προς θέμα αυτόν τον ν. 4269/2014, με τον οποίο εισήχθη για πρώτη φορά τη 

διαδικασία αυτή, που είχε ως στόχο τη γρήγορη ολοκλήρωση τροποποιήσεων χρήσεων γης είτε 

για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων είτε για την στήριξη αστικών αναπλάσεων.  

Ωστόσο, στην πράξη απεδείχθη ότι η διαδικασία της προέγκρισης δεν λειτούργησε 

ικανοποιητικά, δεδομένου ότι έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις στην οριστική 

έγκριση των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο η διαδικασία προέγκρισης 

να καταστεί προαιρετική, ούτως ώστε κάθε φορέας Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (δημόσιος ή 

ιδιωτικός) να μπορεί να προκρίνει κατά περίπτωση αν θα αιτηθεί προέγκριση ή εάν θα 

προχωρήσει απευθείας στην αίτηση οριστικής έγκρισης.  

Επί του άρθρου 208 

Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν πολεοδομικά σχέδια που περιλαμβάνονται στο πρώτο 

επίπεδο του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού (ν. 4447/2016). Οι Δήμοι που διαμορφώθηκαν 

μετά το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (άρθρο 1 ν. 3852/2010) καλύπτουν πολύ μεγάλη και 

ανομοιογενή έκταση. Για τον λόγο αυτόν, καθίστανται ιδιαίτερα δυσχερείς οι λεπτομερειακές 

ρυθμίσεις που καθορίζονται με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, όπως οι χρήσεις γης και οι όροι 

δόμησης, και υπάρχει κίνδυνος σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση και έγκριση των 

σχεδίων αυτών. Επιπλέον, το πολύ χαμηλό ποσοστό της επικράτειας που καλύπτεται σήμερα 

από σχέδια ανάλογου τύπου με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, καθιστά αναγκαία τη σταδιακή 

προώθηση των σχεδίων αυτών, με προτεραιότητες τις περιοχές που παρουσιάζουν πιο έντονες 

αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές πιέσεις.  

Για τον λόγο αυτόν, προβλέπεται τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια να μην εκπονούνται, όπως 

προβλέπεται από την ισχύουσα ρύθμιση σε επίπεδο Δήμου, αλλά σε επίπεδο Δημοτικής 

Ενότητας (μιας ή περισσοτέρων), δηλ. των πρώην «Καποδιστριακών» δήμων (όπως συνέβαινε 

και στο παρελθόν), κάτι που θα επιτρέψει και τη χωρική εστίαση στις περιοχές προτεραιότητας 

και την ταχύτερη ολοκλήρωση των σχεδίων.  

Επί του άρθρου 209 

Η εκκαθάριση της ΕΑΧΑ Α.Ε. έχει ουσιαστικά περατωθεί, καθώς έχει γίνει καταγραφή της 

περιουσίας της, ενώ στις υποχρεώσεις της την έχει υποκαταστήσει εκ του νόμου (άρθρο 7 

παράγραδφος 2 του ν. 4250/2014) το Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς, απομένει η τυπική 

διαπίστωση της περάτωσης της εκκαθάρισης. Οι μελέτες που διαθέτει (και το αντίστοιχο τεχνικό 

αρχείο) είναι το μόνο αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο που έχει απομείνει στην εταιρεία και 

μπορούν να αξιοποιηθούν κατ’ εξοχήν από τον Δήμο Αθηναίων, καθώς αφορούν σε ενέργειες 

εντός των γεωγραφικών του ορίων. Για τον λόγο αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση, 

περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα, περιλαμβανομένων και τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, στον Δήμο Αθηναίων. 

Επί του άρθρου 210 

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης, η Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών 

Αναπλάσεων μετονομάζεται σε Διεύθυνση Αστικής Αναζωογόνησης, καθώς στο πλαίσιο της 
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αρμοδιότητάς της θα εντάσσεται η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας.  

Με την παράγραφο 2 το Τμήμα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Ανάπλασης 

μετονομάζεται σε Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού και Αστικής Κινητικότητας. καθώς στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων του θα εντάσσεται η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας και των ήπιων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μετακίνησης.  

Με την παράγραφο 3 προστίθενται αρμοδιότητες στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού και Αστικής 

Κινητικότητας, οι οποίες συνδέονται με τη διευρυμένη αποστολή του. 

Επί του άρθρου 211 

1. Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνονται στην αρχική δήλωση των υπόχρεων, 

πολλά από αυτά δεν είναι εφικτό να συνοδεύονται από παραστατικά που πιστοποιούν την αξία 

τους, δεδομένου ότι αυτά μπορεί να αναφέρονται σε παρελθόντα έτη, χωρίς δυνατότητα 

ανεύρεσης τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων. Γι’ αυτόν το λόγο, προτείνεται η υποβολή των 

παραστατικών προσδιορισμού της αξίας, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. 

2. Με την παρούσα τροποποίηση αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη διάταξη η βούληση του 

νομοθέτη, όπως αυτή εκφράστηκε στις εισηγητικές εκθέσεις του ν. 4389/2016 και του                      

ν. 4571/2018, οι οποίοι τροποποίησαν τον ν. 3213/2003, για ενιαία αντιμετώπιση των 

δανειακών υποχρεώσεων και των λοιπών υπόχρεων σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής 

Κατάστασης. Επομένως, πρέπει να καταστεί σαφές ότι το όριο των 5.000 αναφέρεται και στις 

δύο περιπτώσεις και για το λόγο αυτό γίνεται ρητή αναφορά και στην πρώτη παράγραφο. 

3. Με την προτεινόμενη τροποποίηση επιχειρείται η ενίσχυση της αξιοπιστίας του ελέγχου, 

λαμβανομένου ωστόσο υπόψη του γεγονότος ότι επίκειται η σύνταξη Ενιαίου Κανονισμού 

Ελέγχου για την προτυποποίηση της διαδικασίας και την νομοθέτηση κοινής μεθοδολογίας 

ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διευκολυνθεί η περάτωση του ελέγχου των 

Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης τριών (3) ετών, οι οποίες συνυποβλήθηκαν, μετά την υπ’ 

αριθμ. Α 2649/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από προσφυγή των 

Ενώσεων Δικαστικών Λειτουργών, προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω διάταξης. 

4. Δεδομένου ότι από την εισαγωγή της παρούσας παραγράφου μεσολάβησε το διάστημα της 

προεκλογικής περιόδου και των έκτακτων εθνικών εκλογών, που δεν επέτρεψαν την 

συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου παρά στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 , πλέον μπορούν να γίνουν 

οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία και με τους λοιπούς φορείς, προκειμένου να 

προβούμε στη σύνταξη Ενιαίου Κανονισμού Ελέγχου. Κρίνεται επομένως αναγκαίο να δοθεί νέα 

παράταση, προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύνταξη του Ενιαίου Κανονισμού. 

5. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξορθολογίζονται τα προβλεπόμενα παράβολα, με την τήρηση 

της αρχής της αναλογικότητας. Έτσι, για την περίπτωση των υπόχρεων που δεν εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3 Α, το ύψος του αρχικού παραβόλου 

υπολογίζεται περίπου στο 10% του κατώτατου μισθού, διπλασιαζόμενο σε περίπτωση 

εκπρόθεσμης υποβολής.  Στη συνέχεια τηρείται η αναλογία 4 προς 1 για τον προσδιορισμό του 

ύψους των αντίστοιχων παραβόλων  των υπόχρεων αρμοδιότητας της Επιτροπής του άρθρου 

3Α. 
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6. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται η αρχή της αναλογικότητας στην επιβολή των 

προστίμων, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η εξαγωγή απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου, 

συνεκτιμωμένων των περιστάσεων, ιδιαίτερα σε  ό,τι αφορά τα μικρά κόμματα και 

συνασπισμούς κομμάτων. 

Επί του άρθρου 212 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση εισάγεται εξαίρεση στο ανώτατο όριο των αποδοχών και 

πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων που καθιερώνει ο                           

ν. 4354/2015, ως προς μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των δημοσίων επιχειρήσεων των 

οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 

Α.Ε., καθώς και των θυγατρικών τους, στις οποίες λόγω του μεγάλου κύκλου εργασιών και 

αριθμού εργαζομένων, της πολυπλοκότητας, της σύνθετης λειτουργίας και του σκοπού τον 

οποίο επιτελούν, τα όργανα διοίκησης αναλαμβάνουν αυξημένες υποχρεώσεις και ευθύνες. 

Στην περίπτωση αυτή οι αποδοχές και κάθε είδους πρόσθετες  μεταβλητές  αμοιβές, απολαβές 

και αποζημιώσεις των μελών διοικητικού συμβουλίου εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της δημόσιας επιχείρησης, την πολυπλοκότητα 

των δραστηριοτήτων της, το ρυθμιστικό και κανονιστικό περιβάλλον,  το επιχειρησιακό σχέδιο 

και τις προκλήσεις που αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει σύμφωνα με την απόδοσή τους επί τη 

βάσει συγκεκριμένων  ποιοτικών  και ποσοτικών  δεικτών  απόδοσης.  

Επί του άρθρου 213 

Με το άρθρο 213 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου. 

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2019 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ    

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

Σπ. – Άδ. Γεωργιάδης 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

           Ν. – Γ. Δένδιας 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

Μ. Χρυσοχοΐδης 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΑΣ 

 

 

 

 

Ν. Παναγιωτόπουλος 

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Ν. Κεραμέως 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Ι. Βρούτσης 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Κων.  Χατζηδάκης 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

Στ. Μενδώνη 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

 

 

Κων. Τσιάρας 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος 

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

Κων. Καραμανλής 

 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

Ι. Πλακιωτάκης 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Θ. Θεοχάρης 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

Γ. Γεραπετρίτης 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

Κ. Πιερρακάκης 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

Μ. Βαρβιτσιώτης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

Με το σχέδιο νόμου «ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», τροποποιούνται και 

καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: 

 

Με το άρθρο 1: 

1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 

του ν. 4608/2019 (Α’ 66), το οποίο έχει ως εξής: «ε) «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές 

Επενδύσεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α` 232) που έχουν εγκριθεί από τη 

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α` 144) για τα 

«Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest (PCI)». 

2. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.4608/2019, το οποίο 

έχει ως εξής:  «2. Για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης ββ` της περίπτωσης γ` της 

παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης που 

προβλέπεται στην περίπτωση β` της παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ` του άρθρου 11του ν. 3986/2011 

(Α` 152) ορίζεται σε 0.6». 

3. Αντικαθίσταται η παρ. 1 και η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 και προστίθεται 

νέα παρ. 7, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 13 Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης 1. Για 

την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την 

εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, ορίζεται προθεσμία σαράντα πέντε (45) 

ημερολογιακών ημερών, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων οι οποίες έχουν 

ενσωματώσει διαδικασίες και προθεσμίες του ενωσιακού δικαίου. Η προθεσμία αυτή εκκινεί 

από την υποβολή από τον φορέα της επένδυσης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του σχετικού φακέλου για 

έκαστη απαιτούμενη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Στην ως άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόμισης των ζητούμενων από τη 

Διοίκηση συμπληρωματικών στοιχείων. 2. Η ΓΔΣΕ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

εξετάζει την τυπική πληρότητα και τη συμβατότητα των στοιχείων του φακέλου με την 

απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. και μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την 

υποβολή μπορεί να ζητήσει μία φορά απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία για την 

ολοκλήρωση του φακέλου. Κατόπιν διαβιβάζει στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή αίτηση και 
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τον οικείο φάκελο για την έκδοση της άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης. 3. Η αρμόδια 

αδειοδοτούσα αρχή ολοκληρώνει κατά προτεραιότητα τη σχετική διοικητική διαδικασία και 

εκδίδει την απαραίτητη άδεια, έγκριση ή γνωμοδότηση μέσα στην προθεσμία της 

παραγράφου 1. Η αδειοδοτούσα αρχή εξετάζει την τυπική και ουσιαστική πληρότητα του 

οικείου φακέλου και μπορεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να αιτηθεί μία 

φορά απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, οπότε η προθεσμία αναστέλλεται και αρχίζει 

και πάλι από την κατάθεσή τους. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία της παραγράφου 1 δεν 

παρεκτείνεται. 4. Αν στο πλαίσιο της σχετικής διοικητικής διαδικασίας της παραγράφου 3 

απαιτείται η αποστολή προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή 

γνωμοδοτήσεων περιφερειακών ή άλλων υπηρεσιών, αυτές θα πρέπει να ολοκληρώνονται 

σε τέτοιο χρόνο ώστε να διασφαλίζεται ότι, η τελική άδεια έγκρισης ή γνωμοδότηση 

εκδίδεται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1. 5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης 

της προθεσμίας της παραγράφου 1, η αρμοδιότητα έκδοσης κάθε άλλης σχετικής άδειας 

μπορεί να μεταφέρεται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο οποίος, μετά από 

εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, και είτε 

αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του 

φακέλου και τις κείμενες διατάξεις, είτε αιτιολογημένα την απορρίπτει εντός προθεσμίας 

ενός (1) μηνός. 6. Εφόσον η δραστηριότητα της στρατηγικής επένδυσης υπάγεται στο 

καθεστώς της γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016 (Α` 230), η γνωστοποίηση αυτή 

υποβάλλεται προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή μέσω του οικείου ηλεκτρονικού 

συστήματος. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επένδυσης, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί 

στον χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.». 

4. Τροποποιείται το άρθρο 19 του ν. 4608/2019 με την προσθήκη νέας παρ. 6, το ως άνω 

άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 19 Απόφαση Χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής 1. Η 

Δ.Ε.Σ.Ε. μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την περιέλευση του 

εισηγητικού φακέλου στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 

(Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφασίζει με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση για τον χαρακτηρισμό ή μη της επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής, για την 

υπαγωγή της σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 10 με βάση το προϋπολογισθέν κόστος 

υλοποίησης ή τις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης, καθώς και για τα χορηγούμενα 

κίνητρα. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Οι 

επενδυτικές προτάσεις είναι δεσμευτικές για τον επενδυτή, ο οποίος δεν μπορεί να τις 

μεταβάλλει ουσιωδώς, παρά μόνο με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., μετά από γνώμη της «Ελληνικής 
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Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Η περιγραφή των δεδομένων που 

περιλαμβάνονται στον φάκελο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον κατά νόμο 

υπεύθυνο. 3. Για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγικής, η Δ.Ε.Σ.Ε. λαμβάνει 

υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 10, και: (α) την οικονομική βιωσιμότητα 

και χρηματοοικονομική επάρκεια της προτεινόμενης επένδυσης, και τη φερεγγυότητα του 

επενδυτή, (β) την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο 

την επίτευξη χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την υιοθέτηση πρακτικών 

κυκλικής οικονομίας, (γ) την προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, (δ) την ουσιώδη τόνωση της επιχειρηματικότητας, της 

ανταγωνιστικότητας, καθώς και της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας, (ε) τη 

συμβατότητα του είδους και του μεγέθους της επένδυσης σε σχέση το φυσικό, οικιστικό και 

κοινωνικοοικονομικό υποσύστημα, (στ) τις περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονομικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις του σχεδίου ή της επένδυσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. 4. Ειδικά για την οικονομική βιωσιμότητα και τη χρηματοοικονομική επάρκεια της 

επενδυτικής πρότασης εξετάζονται στοιχεία όπως: α) η ύπαρξη τραπεζικής χρηματοδότησης 

ή υποστήριξης, β) η οικονομική κατάσταση του φορέα επένδυσης μέσω ισολογισμών ή 

αποσπασμάτων ισολογισμών, γ) το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του φορέα 

επένδυσης ή ο κύκλος εργασιών του στον τομέα δραστηριοτήτων, που αποτελεί το 

αντικείμενο της επενδυτικής πρότασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ` 

ανώτατο όριο, δ) η δέσμευση τρίτων να υποστηρίξουν τον φορέα επένδυσης κατά την 

εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης ή να συμμετάσχουν στη χρηματοδότησή του 

(comfort letter), εφόσον γίνεται επίκληση τέτοιας δέσμευσης, καθώς και, σε περίπτωση 

επενδυτικών ή άλλων ταμείων (funds), η προσκόμιση επιστολών επάρκειας κεφαλαίων 

(proof of funds) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ε.Ε. ή σε τρίτη 

χώρα, ε) η πιστοληπτική ικανότητα του φορέα επένδυσης μέσω βεβαίωσης διεθνούς ή 

εγχώριου οργανισμού αξιολόγησης, και στ) η τεκμηρίωση της εμπειρίας του φορέα της 

επένδυσης από αντίστοιχα έργα. 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

μπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια των παραγράφων 3 και 4, να προβλέπονται 

συγκεκριμένοι ποιοτικοί δείκτες και η βαρύτητά τους κατά την αξιολόγηση, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης.». 

5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019, η οποία έχει ως εξής: 

«3. Οι επιλέξιμες δαπάνες των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 2 του παρόντος 

προσδιορίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ` αριθμ. 
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651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) και θα εξειδικεύονται με την απόφαση 

της παραγράφου 1 του άρθρου 20». 

6. Προσθήκη περίπτωσης (η) στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4608/2019, η οποία 

έχει ως εξής: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την «Ελληνική 

Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αίτηση για τον χαρακτηρισμό του 

επενδυτικού του σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης, την ένταξή του σε μία από τις 

κατηγορίες του άρθρου 10 και τα κίνητρα που επιθυμεί να λάβει. Η αίτησή του συνοδεύεται 

από πλήρη φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) Επιχειρηματικό 

σχέδιο (business plan) της επένδυσης που περιλαμβάνει ιδίως, την ταυτότητα του επενδυτή 

και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης 

και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας της, αναφορά της προηγούμενης εμπειρίας του 

επενδυτή σε σχέση με το είδος και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της 

συνολικής επένδυσης και των επιμέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση 

των κριτηρίων του άρθρου 10 του παρόντος σχετικά με τη δημιουργία νέων ετήσιων 

μονάδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την 

υψηλή προστιθέμενη αξία, την περιβαλλοντική προστασία, τον καθολικό σχεδιασμό, 

περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί 

μέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. β) Αγοραπωλητήρια 

συμβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας ή συμβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης 

δικαιώματος επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 23 του ν. 3986/2011 

(Α`152) ή μισθωτήρια συμβόλαια, κατά τα άρθρα 574 ΑΚ - 618 ΑΚ, ή παραχωρητήρια χρήσης 

ακινήτων ελάχιστης διάρκειας τριάντα (30) ετών για όσα επενδυτικά σχέδια αιτούνται να 

λάβουν τα κίνητρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 και δεκαπέντε (15) ετών για όλες τις 

άλλες περιπτώσεις, ή συμβολαιογραφικά προσύμφωνα αγοράς ακινήτων με την αίρεση της 

μη υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς του παρόντος Μέρους. γ) Ανάλυση του 

προϋπολογισμού της συνολικής επένδυσης και των επί μέρους επενδύσεων, καθώς και της 

δομής χρηματοδότησης τόσο κατά την περίοδο κατασκευής του επενδυτικού έργου, όσο και 

κατά την περίοδο λειτουργίας του, παροχή επιστολής υποστήριξης (comfort letter) ή 

επιστολής απόδειξης επάρκειας κεφαλαίων (proof of funds), για την περίπτωση επενδυτικών 

κεφαλαίων (funds) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ε.Ε. ή από 

άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί επαρκώς από διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε 

μορφής συνδρομής που έχει ζητηθεί από το Δημόσιο, καθώς και ανάλυση ενδεχομένων 

άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου και της τοπικής 
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κοινωνίας. δ) Περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων που 

προβλέπονται στο σχέδιο και τεκμηρίωση της χρήσης ή χρήσεων γης, του μεγέθους και της 

έντασης αυτών, καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης. Ανάλυση των άμεσων και 

έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment), τόσο σε 

συνολικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η 

ανάλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνεται 

ιδίως υπόψη η τοπική παραγωγική δυνατότητα και ο βαθμός απασχόλησης, το μέγεθος και 

η παραγωγική δυνατότητα των γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο 

αρχαιολογικός και πολιτιστικός της πλούτος, η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα ομαλής 

προσαρμογής του φυσικού, οικιστικού και οικονομικο-κοινωνικού υποσυστήματος στις 

επιδράσεις της επένδυσης και τέλος η ύπαρξη παρεμφερών οικονομικών δραστηριοτήτων 

στην περιοχή. ε) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά 

με: αα) τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής 

πρότασης, προκειμένου αυτή να υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις, ββ) τη δημοσίευση 

στοιχείων της επένδυσης, εκτός από εκείνα που καλύπτονται από επιχειρηματικό, 

βιομηχανικό ή άλλο απόρρητο, και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 

τον φορέα της επένδυσης, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων της 

Διοίκησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του νόμου περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. στ) Αποδεικτικό καταβολής του 25% του συνόλου της 

διαχειριστικής αμοιβής στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 

Α.Ε.». Το ύψος του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής, που καταβάλλεται στην «Ελληνική 

Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για την κάλυψη του διοικητικού 

κόστους της διεκπεραίωσης του επενδυτικού φακέλου των «Στρατηγικών Ιδιωτικών 

Επενδύσεων», υπολογίζεται στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης και δεν μπορεί 

να είναι κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα 

χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), 

καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» πριν από 

τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε., στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχει εισαχθεί προς εξέταση η 

επενδυτική πρόταση. Σε περίπτωση μη χαρακτηρισμού μιας επενδυτικής πρότασης ως 

στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επιστρέφεται ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του 

συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής. ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
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φορέα της επένδυσης, στην οποία δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία, 

δηλώσεις και δεδομένα που εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι ακριβή και 

αληθή.». 

7. Αντικαθίσταται το  πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 20 του ν. 4608/2019, 

το οποίο έχει ως εξής: «1. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αδειοδότησης της στρατηγικής 

επένδυσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία 

χορηγούνται και εξειδικεύονται οι ενισχύσεις των άρθρων 12 και 14 κατά περίπτωση».  

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019 διαγράφεται και η παράγραφος 3 του 

ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 2, το άρθρο 20 έχει ως εξής: «1. Μετά την ολοκλήρωση του 

σταδίου αδειοδότησης της στρατηγικής επένδυσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία χορηγούνται και εξειδικεύονται οι ενισχύσεις των 

άρθρων 12 και 14 κατά περίπτωση. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι προδιαγραφές, 

οι προϋποθέσεις, το είδος και οι όροι των χορηγούμενων ενισχύσεων, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των ενισχύσεων, οι κατηγορίες και τα είδη 

ενισχυόμενων δαπανών, καθώς και η περίοδος πραγματοποίησής τους, η ένταση και το 

ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για κάθε κατηγορία δαπανών, ο ανώτατος αριθμός 

προσλήψεων και το ανώτατο ποσό ενισχυόμενου μισθολογικού κόστους ανά εργαζόμενο, το 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης της επένδυσης και το αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης, το οποίο δεν μπορεί να παρεκκλίνει ουσιωδώς από το αρχικά 

υποβληθέν χρονοδιάγραμμα της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 16 και η 

τήρηση του οποίου ελέγχεται από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό και τεχνικό Ελεγκτή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22, οι γενικές υποχρεώσεις του 

φορέα, ιδίως σχετικά με τον τρόπο καταγραφής και παρακολούθησης των ενισχυόμενων 

δαπανών στα λογιστικά βιβλία του, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών 

του και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η απόφαση 

αυτή πρέπει να είναι συμβατή με τον Κανονισμό 651/2014 Ε.Ε. και το κανονιστικό πλαίσιο 

περί κρατικών ενισχύσεων. 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

ορίζονται οι προδιαγραφές, οι προϋποθέσεις, το είδος και οι όροι των χορηγούμενων 

ενισχύσεων των άρθρων 12 και 14, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη 

χορήγηση των ενισχύσεων, οι κατηγορίες, τα είδη και οι κανόνες επιλεξιμότητας των 

δαπανών, καθώς και η περίοδος πραγματοποίησής τους, η ένταση και το ανώτατο ποσό της 

ενίσχυσης για κάθε κατηγορία δαπανών, ο ανώτατος αριθμός προσλήψεων και το ανώτατο 

ποσό ενισχυόμενου μισθολογικού κόστους ανά εργαζόμενο, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
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λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων. 3. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 

ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις 

υλοποίησης των επενδύσεων, στη διαδικασία διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου της 

υλοποίησης, στα αντίστοιχα όργανα ελέγχου, στις διαδικασίες υποβολής και έγκρισης των 

σχετικών εκθέσεων, στις διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων και ενστάσεων 

από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων και στις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης 

των επιλέξιμων δαπανών και χρηματορροών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα 

σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις τροποποίησης της απόφασης της 

παραγραφου 1, ύστερα από αίτηση του επενδυτή, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 

πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των στρατηγικών 

επενδύσεων, τις υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων, τόσο κατά το στάδιο της 

υλοποίησης της επένδυσης όσο και μετά την ολοκλήρωσή της και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια σχετική με τις διαδικασίες ελέγχου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης των 

στρατηγικών επενδύσεων.» 

9. Αντικαθίσταται η περίπτωση α)  της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4608/2019, το 

οποίο έχει ως εξής: «1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, μπορεί με 

απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων Δ.Ε.Σ.Ε. του άρθρου 15 να 

παρέχονται ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, οι οποίες συνίστανται στην παροχή 

χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και 

προσδιορίζονται ως ποσοστό επ` αυτών. Οι ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής: 

α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, 

σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Η ενίσχυση της παρούσας 

κατηγορίας αθροιζόμενη με τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας της 

επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ανά 

επενδυτικό σχέδιο. β) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 

του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική 

ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας. Η χορηγούμενη ενίσχυση της κατηγορίας αυτής, 

αθροιζόμενη με άλλες τυχόν κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας της επένδυσης, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει για έργα που αφορούν κυρίως τη βιομηχανική έρευνα τα είκοσι 

εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, για έργα που αφορούν κυρίως 

πειραματική ανάπτυξη τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο 

και για μελέτες σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων τα επτά 

εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.». 
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Με το άρθρο 2: 

1. Προστίθεται νέα παράγραφος 11 στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), το οποίο έχει 
ως εξής: «Άρθρο 16 1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων 
ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των μακροχρόνιων 
υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος μπορεί να είναι έλεγχος επί των εγγράφων του φακέλου 
(«διοικητικός έλεγχος») ή/και επιτόπιος έλεγχος. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται είτε από 
την Υπηρεσία είτε από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8. 
Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από το ως άνω εντεταλμένο όργανο ελέγχου. 
2. Σκοπός του ελέγχου είναι: α. η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού 
σχεδίου προς τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των 
όρων των αποφάσεων προκήρυξης και υπαγωγής, β. η διαπίστωση της τήρησης των 
μακροχρόνιων υποχρεώσεων.3. Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση 
προκήρυξης, προκειμένου να πιστοποιηθεί με την έκδοση σχετικής απόφασης των αρμοδίων 
οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14: α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% κατά την ημερομηνία υποβολής 
του αιτήματος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, ή β. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και 
έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά την ημερομηνία υποβολής του 
αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19. Δαπάνες ή άλλες πράξεις που 
διενεργούνται μετά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου λαμβάνονται υπόψη 
για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην 
οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης 
των δηλωθέντων με την αίτηση ελέγχου στοιχείων από το όργανο ελέγχου, επιβάλλονται 
κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23. Η πιστοποίηση από την αρμόδια Υπηρεσία της 
πληρότητας του αιτήματος ελέγχου θεμελιώνει για το φορέα της επένδυσης απόλυτη 
προτεραιότητα στη χρονική κατάταξη αιτημάτων ελέγχου, ανά καθεστώς ενίσχυσης, για την 
καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης του άρθρου 20. Παρέκκλιση από τη σειρά 
προτεραιότητας μπορεί να υπάρξει για λόγους απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης, που 
αφορούν σε συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίοι θα είχαν ως αποτέλεσμα την 
υπέρμετρη καθυστέρηση ή διακοπή της διαδικασίας καταβολής ενίσχυσης για τους 
υπόλοιπους δικαιούχους. Με απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης και Τουρισμού ορίζονται 
οι λόγοι απρόβλεπτης και έκτακτης ανάγκης, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα εφαρμογής 
της διάταξης αυτής. 4. Έκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται 
απαραίτητο με απόφαση της Υπηρεσίας. 5. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή 
επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια 
υπηρεσία μέσω του ΠΣΚΕ. 6. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας της έκθεσης 
ελέγχου και της τήρησης των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες 
ενέργειες: α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης, 
β) αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας που αφορούν είτε στην έκθεση ελέγχου είτε 
στην επένδυση, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου, γ) αν 
διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, διατάσσει την εκ νέου διενέργεια 
ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση, δ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην 
επένδυση, μπορεί να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
18, 21 και 23.«7. Για την υποβολή του αιτήματος ελέγχου απαιτείται παράβολο που ορίζεται 
στο 0,0005 του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω 
ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ανώτερο των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Για την υποβολή αιτήματος ελέγχου των επενδύσεων 
μείζονος μεγέθους των άρθρων 65 έως 69, απαιτείται παράβολο, που ορίζεται στο 0,005 του 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου και το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει 
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το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Για την υποβολή νέου αιτήματος ελέγχου 
της περίπτωσης δ` της παραγράφου 6 απαιτείται παράβολο, που ορίζεται στο διπλάσιο του 
ως άνω προβλεπόμενου. Τα ως άνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.8. Τα 
Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων του παρόντος συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο αριθμός των μελών τους, που 
δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο, και η ιδιότητα τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και 
με τα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης επένδυσης, ο χρόνος και ο τρόπος συγκρότησης τους, 
ανάλογα και με το είδος του ελέγχου, οι αρμοδιότητες τους, το αντικείμενο του ελέγχου, το 
χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να 
παραδώσουν την έκθεση τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
ρυθμίσεων του άρθρου αυτού. Η απόφαση συγκρότησης εκάστου Οργάνου Ελέγχου 
Επένδυσης εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 7 του άρθρου 14. 9. Εκδίδεται 
και δημοσιεύεται Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, ο οποίος εξειδικεύει τη μέθοδο και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ορθή 
εκτέλεση του ελέγχου και την ισότιμη αντιμετώπιση των φορέων των επενδυτικών 
σχεδίων.10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα 
δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση ελέγχων των επενδύσεων που υπάγονται στα 
καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου αυτού. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού 
σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση α` του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις 
εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
20, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ` επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες 
από ορκωτό λογιστή και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της 
επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας 
φυσικό πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και 
των ως άνω βεβαιώσεων και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης. 
Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7. Η 
πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) με την ως άνω διαδικασία 
υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες 
ειδικότητες των επαγγελματι-ών που υπευθύνως βεβαιώνουν για την υλοποίηση της 
επένδυσης σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, οι συνέπειες που επέρχονται σε περίπτωση μη 
πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε 
αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με όμοια απόφαση 
ορίζονται τα καθεστώτα του παρόντος και τα είδη ενισχύσεων που αυτή αφορά». 
2. Καταργούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 58 του ν. 4609/2019, το οποίο έχει ως 
εξής: «Άρθρο 58 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων των νόμων 4399/2016 (Α` 117) και 3908/2011 
(Α` 8) 1. Στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Μετά από 
αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται στην περίπτωση α` του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, δύναται να 
πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της 
ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ` επιλογή 
του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του 
πενήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή και, όπου απαιτείται από το 
είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή 
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άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την 
πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω βεβαιώσεων και αναλόγως εισηγείται την 
έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή του 
παράβολου της παραγράφου 7. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) 
με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των επαγγελματιών που υπευθύνως 
βεβαιώνουν για την υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, οι συνέπειες 
που επέρχονται σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης του πενήντα 
τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα καθεστώτα του παρόντος και τα είδη 
ενισχύσεων που αυτή αφορά.». 2. Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά 
στην υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του επενδυτικού σχεδίου, αυτή δύναται να 
πιστοποιείται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016. 
3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια 
του ν. 3908/2011.». 
3. Προσθήκη νέας παραγράφου 19 στο άρθρο 85 του ν. 4399/2016, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 85 Μεταβατικές διατάξεις 1. Επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, εξακολουθούν να 
διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Για τις διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, 
ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων των παραπάνω νόμων 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος. 2. Για τα επενδυτικά σχέδια που 
έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις που 
ισχύουν για την υλοποίησή τους και αφορούν στις διαδικασίες ελέγχου, ολοκλήρωσης και 
καταβολής των ενισχύσεων. 3. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2601/1998 για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων σε 
χώρες της αλλοδαπής, κατά το άρθρο 6 του Ν. 2996/2002 «Ελληνικό σχέδιο Οικονομικής 
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων - Ε.Σ.Ο.Α.Β.» και για τα οποία μέχρι την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής, δεν εξετάζονται και 
τίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α` 81) στο πλαίσιο του Ελληνικού 
σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) ορίζεται η 30ή Ιουνίου 
2019. 4. Εφαρμόζεται και για τον παρόντα νόμο η παρ. 35 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, η 
οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3299/2004 και με την παρ. 5 
του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011. 5. H υπ` αριθμ. 43965/30.11.1994 (Β` 922) υπουργική 
απόφαση για τον καθορισμό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής 
εκσυγχρονισμού μονάδας διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής 
απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7. 6. Η υπ` αριθμ. 58692/5.8.1998 (Β` 
870) υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του είδους και της έκτασης των έργων 
ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων 
(campings), διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα 
με την παράγραφο 5 του άρθρου 7. 7. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Γνωμοδοτικών 
Επιτροπών, όπως ορίζονται στο άρθρο 27 έχουν εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990. 
8. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περίπτωσης α` της παραγράφου 6 του 
άρθρου 7 έχει εφαρμογή η υπ` αριθμ. 6904/14.2.2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 465) 
που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011, για τα 
επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης. 9. α. 
Για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των 
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επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος 
μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του N. 3299/2004, πραγματοποιούνται 
διοικητικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α` της παρ. 3 του άρθρου 9 
του Π.δ. 33/2011 (Α` 83). Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να πραγματοποιούνται 
και επιτόπιοι έλεγχοι.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να 
συνιστώνται Ομάδες Εργασίας αποτελούμενες από μέλη του Ε.Μ.Π.Ε. για την 
πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο καταμερισμός 
εργασιών, ο τρόπος λειτουργίας Ομάδων Εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η 
αποζημίωση για κάθε έλεγχο είναι η οριζόμενη στην κ.υ.α. 26226/3.3.2017 (ΥΟΔΔ 117). β. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται η 
διαδικασία, ο τρόπος ελέγχου, η σύσταση των οργάνων ελέγχου, τα δικαιολογητικά και κάθε 
άλλο συναφές ζήτημα εφαρμογής της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου.γ. Μέχρι 
την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης β` της παραγράφου αυτής έχει εφαρμογή η υπ` 
αριθμ. 20283/3.5.2012 απόφαση (Β` 1518), όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 
54247/31.10.2014 απόφαση (Β` 3090). 10. α) Αν ο χρόνος έκδοσης της απόφασης 
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είναι μεταγενέστερος 
του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης των επενδυτικών φορέων για την υποβολή της δήλωσης 
τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 10 του Ν. 3299/2004 και του άρθρου 
14 του Ν. 3908/2011, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για 
το ανωτέρω διάστημα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης 
της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και πάντως πριν την πρώτη εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης.Για τις 
αποφάσεις ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων που έχουν 
εκδοθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2019 ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή 
των στοιχείων για τη δήλωση τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων μέχρι την 31η 
Ιουλίου 2019. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των 
στοιχείων πριν από την εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης που πραγματοποιείται μετά 
την ημερομηνία αυτή. Αν η τελική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης 
εκάστου έτους τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι προγενέστερη της 
1ης.1.2013, δεν απαιτείται η υποβολή της μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων. β) Οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 5 του N. 4242/2014 για το διάστημα 
τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια του N. 
3299/2004, πλην αυτών που αξιοποιούν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.11. Οι λέξεις 
«εντός διετίας» της παρ. 2 του άρθρου 3 της 41766/26.9.2013 απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β` 2589) αντικαθίστανται από τις λέξεις «εντός 
εξαετίας». Για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων της απόφασης αυτής μπορεί να 
εφαρμόζεται αναλόγως η 20283/3.5.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β`1518) πλην της παραγράφου 5 αυτής. 12. Επενδυτικά 
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 ως 
ανεξάρτητα και τα οποία μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του τελευταίου εξ 
αυτών και πριν την παρέλευση δεκαετίας αποτελέσουν ενιαίο επενδυτικό σχέδιο, 
υποχρεούνται να επιστρέψουν εντόκως το τυχόν υπερβάλλον ποσό, που προκύπτει από τη 
διαφοροποίηση των αρχικών όρων υπαγωγής. 13. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 δύνανται: αα) να ολοκληρωθούν και να 
ενισχυθεί το σύνολο των δαπανών τους, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του 
νόμου και οι προς ενίσχυση δαπάνες περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο 
της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) και συγχρόνως έχουν εκδοθεί για τις δαπάνες 
αυτές οι προβλεπόμενες νόμιμες (πολεοδομικές) άδειες, ββ) να ολοκληρωθούν, εφόσον 
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και ενώ στο εγκεκριμένο φυσικό 
αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) περιλαμβάνονται κατασκευές που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α`33) είτε του ν. 4178/2013 (Α`174) είτε 
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του ν. 4495/2017 (Α`167) και έχει περαιωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους. Οι δαπάνες για τις 
κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης. Η ρύθμιση 
αυτή δεν ισχύει για τυχόν εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις επί 
αιτημάτων τροποποίησης φυσικού αντικειμένου, οι οποίες έχουν περιλάβει τις δαπάνες των 
ως άνω περιγραφόμενων κατασκευών στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. 
Επενδυτικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής στους νόμους 
3299/2004 και 3908/2011 και οι οποίες πραγματοποιούνται επί κατασκευών, που είχαν ήδη 
υπαχθεί σε θεσμικές ρυθμίσεις τακτοποίησης κατά το χρόνο υπαγωγής ενισχύονται, εφόσον 
τηρούνται οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου. β. Το άρθρο 14Β του N. 3908/2011, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του N. 4146/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 14Β 
Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 
3908/2011, ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 3299 και 
3908 αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά: αα. Δεν 
επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού 
της ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του 
υπερβάλλοντος κόστους. ββ. Η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υπερβαίνει το 
10 % του εγκεκριμένου κόστους της κατηγορίας, σταθμισμένο στο σύνολο του ενισχυόμενου 
κόστους, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, και έως το διπλασιασμό του εγκεκριμένου 
κόστους της κατηγορίας: σταθμισμένη αύξηση κόστους κατηγορίας = (A/Σ) Χ 100 όπου Α= το 
ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και Σ= το σύνολο του εγκεκριμένου ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή 
του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρείται η προϋπόθεση. Το κόστος νέας κατηγορίας 
δαπάνης που δεν προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό 
μετά από αίτημα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός φορέας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περίπτωση β`. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο 
ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η 
μεταφορά δαπανών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών α) Αρχικής επένδυσης για ενισχύσεις 
Περιφερειακού Χαρακτήρα, β) μελετών και αμοιβών συμβούλων και γ) έργων και 
προγραμμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 
εγκριτική απόφαση του επενδυτικού σχεδίου. γγ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των 
επιμέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις των νόμων 
3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού θεσμικού πλαισίου ενισχυόμενων δαπανών. Σε 
διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται με περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους 
ώστε να πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις. δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών 
αξιολόγησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ` αριθμ. 17299/19.4.2011 (Β` 
652) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός 
στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου 
βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011» για τα επενδυτικά σχέδια του 
Ν. 3908/2011, καθώς ο αριθμός των νέων ή/και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα 
επενδυτικά σχέδια και των νόμων 3299 και 3908. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό 
σχέδιο ολοκληρώνεται με την επιβολή κυρώσεων, που προσδιορίζονται με υπουργική 
απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3908/2011 και ειδικότερα των 
παραγράφων 3 και 8 αυτού. εε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του εγκεκριμένου 
φυσικού αντικειμένου της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο 
ολοκληρώνεται μόνο μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας 
στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την περίπτωση Β` του παρόντος. στστ. Εξυπηρετούνται 
οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 
επένδυσης. Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειμένου εγκρίνονται από την 
αρμόδια υπηρεσία μετά από αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του φορέα, το οποίο 
εξετάζεται από την Υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόμενους όρους και 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Για την εξέταση του αιτήματος τροποποίησης δεν 
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απαιτείται επανεξέταση της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. Γ. Αιτήματα 
τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται και για την μεταβολή των παρακάτω όρων της 
απόφασης υπαγωγής: αα. Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, 
στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3299/2004 (ειδικότερα του άρθρου 5 παρ. 3) ή του Ν. 
3908/2011 (άρθρο 8 παρ. 6) και του Π.δ. 35/2011. ββ. Για την ενίσχυση δαπανών με 
συμβατική επένδυση αντί της εγκεκριμένης χρηματοδοτικής μίσθωσης. γγ. Για την αλλαγή 
του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου στον οποίο εντάσσεται η 
ενισχυθείσα επένδυση. Το αίτημα εγκρίνεται με τον όρο ολοκλήρωσης της επένδυσης ή 
συνέχισης της παραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο αντικείμενο, καθώς και υπό τον όρο 
ανάληψης από το νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
απόφαση υπαγωγής. δδ. Για την εκμίσθωση της επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 
1ζ του Ν. 3908/2011 ή με το άρθρο 10 παράγραφος Ββ του Ν. 3299/2004. εε. Για τυχόν 
λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής. Δ. Τα ανωτέρω αιτήματα τροποποίησης, 
υποβάλλονται καθ`όλη τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, εντύπως και 
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και εξετάζονται 
βάσει δικαιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ε. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, της 
εταιρικής σύνθεσης, της νομικής μορφής, της έδρας ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας της 
ενισχυόμενης επιχείρησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 και 
της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 21, επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται με την υπουργική 
απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης. ΣΤ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 
του παρόντος καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. 14. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι της αρμόδιας 
υπηρεσίας δεν επαρκούν για τη συγκρότηση των απαι- τούμενων οργάνων ελέγχου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του Π.δ. 33/2011 (Α` 33), δύναται να 
ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα διοίκησης με την προϋπόθεση ότι είναι μέλος του 
Μητρώου Ελεγκτών του άρθρου 11 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.15 α. Μέχρι την 
έκδοση της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του παρόντος διατηρείται σε ισχύ 
η 50274/19.11.2007 (Β` 2274) υπουργική απόφαση. β. Η απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 
16 του ν. 4399/2016 έχει εφαρμογή και για τις επενδύσεις του ν. 3908/2011 (Α` 8), καθώς και 
για τις επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης 
τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης των νόμων 2601/1998 (Α` 81) και 3299/2004 (Α` 261). Με 
την έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η ισχύουσα 2106/31.1.2013 απόφαση (Β`183). 
16. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 22 και της 
παραγράφου 8 του άρθρου 23 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ η απόφαση υπ` αριθμ. 
76008/22.12.2014 (Β` 3653), καθώς και η απόφαση υπ` αριθμ. 47718/8.11.2011 (Β` 2669), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ` αριθμ. 46015/29.10.2012 (Β` 3003) και 49901/21.11.2012 
(Β`3076).17. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του 
άρθρου 80, καθώς και των παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25 και 2 του άρθρου 
27, διατηρείται σε ισχύ η υπ` αριθμ. 2/88585/ 0022/21.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων (ΥΟΔΔ 592). Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην 26226/ 3.3.2017 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) αφορούν ποσά 
πλέον Φ.Π.Α. και έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης. Τα 
μηνιαία όρια αποζημιώσεων της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της 
απόφασης του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι 
πέρα του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400.00) ευρώ.18. Τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος έχουν εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. Η κατάταξη των 
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αιτημάτων ελέγχου σε σειρά προτεραιότητας πραγματοποιείται ανά καθεστώς ενίσχυσης ή 
ανά θεσμοθετημένη κατηγορία διάκρισης των επενδυτικών σχεδίων. Η εφαρμογή της 
ρύθμισης της περίπτωσης αυτής αρχίζει μετά περίοδο τριών μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».». 

  
Με το άρθρο 3: 
 
1. Τροποποιείται η υποπαράγραφος Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016, η οποία 
είχε ως εξής: «2. Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά 
σχέδια: Α. Σύμφωνα με την περίπτωση α` του άρθρου 13 του Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία: αα. στον 
τομέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία, ββ. 
στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά 
κατηγορία, γγ. στον τομέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο στοιχείο 13 του 
άρθρου 2 Γ.Α.Κ., σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα, δδ. στον τομέα 
της ναυπηγίας. Μπορεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών να 
προκηρυχθεί κατ` εξαίρεση καθεστώς στον τομέα της ναυπηγίας κατόπιν προηγούμενης 
έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εε. στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών 
ενέργειας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α` της παραγράφου 4, στστ. στον τομέα 
μεταφορών (και η συναφής υποδομή), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., 
κατά κατηγορία. Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων - 
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» [υ.α. 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β` 2149) και Εγκ./ 
Πολ. 1133/2008], και με την επιφύλαξη των άρθρων 52 έως 58:02 - Δασοκομία και Υλοτομία 
-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης). 
-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης 
θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ. -41- Κατασκευές κτηρίων. -42- Έργα 
πολιτικού μηχανικού. -43- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. -45- Χονδρικό 
και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών. -46- Χονδρικό 
εμπόριο. -47- Λιανικό εμπόριο.49 - Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών. -52- 
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της 
περίπτωσης β` της παραγράφου 4. -53- Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες. 
-55- Καταλύματα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ` της παραγράφου 4. -56- 
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. -60- Δραστηριότητες προγραμματισμού και 
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. -64- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. -65- 
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.-66- Δραστηριότητες συναφείς 
προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. -68- Διαχείριση 
ακίνητης περιουσίας. -69- Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες. -70- Δραστηριότητες 
κεντρικών γραφείων - δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης. -71- Αρχιτεκτονικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών - τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις. -72- 
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη. -73- Διαφήμιση και έρευνα αγοράς. -75- Κτηνιατρικές 
δραστηριότητες. -77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης. -78- Δραστηριότητες 
απασχόλησης. -79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων 
ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες. -80- Δραστηριότητες 
παροχής προστασίας και έρευνας. -81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και 
εξωτερικούς χώρους. -82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη 
και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις. -84- Δημόσια 
διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. -85- Εκπαίδευση. -86- 
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού 
υγείας και ιατρικού τουρισμού. -87- Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, 
εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και κατά περίπτωση 
συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των υπαγόμενων 
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επενδυτικών σχεδίων των ΚΑΔ -86- και -87-, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα εφαρμογής 
τους. -88- Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος. -90- 
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση. -91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, 
αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 3. -92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα. -93- Αθλητικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ζζ`της 
περίπτωσης γ` της παραγράφου 4. -94- Δραστηριότητες οργανώσεων. -95- Επισκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης. 96- Άλλες δραστηριότητες 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ζζ`της περίπτωσης 
γ` της παραγράφου 4. -97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού 
προσωπικού. -98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη 
διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση. -99- Δραστηριότητες εξωχώριων 
οργανισμών και φορέων.» 

Με το άρθρο 12: 

1. Προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση «θ» της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 
3982/2011 (Α’ 143), το οποίο έχει ως εξής: «θ) Δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας, ιδίως 
μέσω θερμοκηπιακών καλλιεργειών, καθώς και υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της 
λειτουργίας τους, όταν τα παραγόμενα προϊόντα τους τυγχάνουν επεξεργασίας εντός του 
Επιχειρηματικού Πάρκου από δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του 
παρόντος νόμου.». 

2. Αντικαθίσταται  το  τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ν. 
3982/2011, το οποίο έχει ως εξής: «2. Στα Επιχειρηματικά Πάρκα οι δραστηριότητες που 
υπάγονται στο δεύτερο Μέρος, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) της 
συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου. Μετά την πρώτη δεκαετία 
λειτουργίας του ΕΠ με τροποποίηση της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηματικού 
Πάρκου, ύστερα από υποβολή εκ νέου τροποποιημένων των αντίστοιχων δικαιολογητικών 
του άρθρου 46, επιτρέπεται η άρση του περιορισμού αυτής της παραγράφου. Με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζεται ο τρόπος και η 
διαδικασία τήρησης των πιο πάνω ορίων από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις 
και η διαδικασία μεταβολής τους, οι συνέπειες μη τήρησης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
Ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή σε Επιχειρηματικά Πάρκα 
Ειδικού Τύπου.».  

3. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 3982/2011, η οποία έχει ως εξής: 
«3. Το ΕΠ προορίζεται, αποκλειστικά, για την εξυπηρέτηση των σκοπών ανάπτυξης του 
Επιχειρηματικού Πάρκου και οι υποδομές του απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από 
οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδεια της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 
3 του άρθρου 49. Για το σκοπό αυτόν η ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ υποχρεούται να τοποθετεί στις 
εισόδους της οριοθετημένης περιοχής του ΕΠ διακριτή σήμανση που να υποδηλώνει της 
ύπαρξη οργανωμένου υποδοχέα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.». 

4. Τροποποιείται η περίπτωση γ της παραγράφου 5 του άρθρου 45 ν. 3982/2011, η οποία 
έχει ως εξής: «γ) υπεύθυνη δήλωση των φυσικών προσώπων - μετόχων της υπό σύσταση 
ΕΑΝΕΠ, με την οποία ο κάθε μέτοχος ξεχωριστά δηλώνει ότι, θα συμμετέχει στον Φορέα 
ΒΕΠΕ, ότι θα καταβάλει το ποσό της ιδίας του συμμετοχής σε μετρητά που αναφέρεται σε 
αυτόν, καθώς και την πηγή εξεύρεσης των χρημάτων,». 

5. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου  47 του ν. 3982/2011, οι οποίοι 
έχουν ως εξής: « 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
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Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων 
Υπουργών εγκρίνεται η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. 7. Η μεταβολή της έκτασης 
και των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και 
λειτουργίας αυτού, μετά την έγκριση ανάπτυξης του, επιτρέπεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τη 
διαδικασία των άρθρων 46 και 47, με την προϋπόθεση ότι η χρήση γης δεν απαγορεύει την 
επέκταση ή μεταβολή της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Στην περίπτωση αυτή τα 
ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου αυτού θα 
υπολογίζονται επί της τελικής συνολικής έκτασης, μετά την έγκριση της επέκτασης του 
Επιχειρηματικού Πάρκου. Για μεταβολές που αφορούν συνολικά σε έκταση γης μικρότερη 
από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής έκτασης και για ήσσονος σημασίας μεταβολές 
των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΠ, δεν απαιτείται η εκ νέου 
προσκόμιση των μελετών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 46, αλλά μόνο η 
τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και η τεκμηρίωση με τα αντίστοιχα στοιχεία και 
δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η χρήση γης είναι 
συμβατή με την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για μια μόνο 
φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έκτασης του ΕΠ, έστω και αν αυτή είναι 
πάλι μικρότερη του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ακολουθείται κανονικά η διαδικασία των 
άρθρων 46 και 47». 

6. Αντικαθίσταται το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 52 ν. 3982/2011, το οποίο έχει 
ως εξής: «γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25%, υπολογιζόμενο 
επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠ. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του 
ΕΠ με ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του ΕΠ 
ορίζονται σε 6% κατ` ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Α` και σε 5% επί 
της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Β` και Γ`. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά 
του ΕΠ συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του ΕΠ. Οι 
χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά ανώτατο όριο σε 3% στη 
συνολική επιφάνεια του ΕΠ». 

 7. Προστίθενται εδάφια μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 3982/2011, 
η οποία έχει ως εξής: «Άρθρο 54 Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων 1. Μετά από την 
ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την έκδοση της απόφασης του άρθρου 53 
παράγραφος 3 μπορεί να εκδίδονται άδειες οικοδομής και να εγκαθίστανται στο 
Επιχειρηματικό Πάρκο επιχειρήσεις. Η ΕΑΝΕΠ και οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται 
δεσμεύονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων μεταβίβασης των οικοπέδων του πάρκου.». 

8.  Τροποποιείται το άρθρο  54 του ν. 3982/2011 με την προσθήκη παραγράφου 11, 12 και 
13  το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 54 Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων 1. 
Μετά από την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την έκδοση της απόφασης του άρθρου 
53 παράγραφος 3 μπορεί να εκδίδονται άδειες οικοδομής και να εγκαθίστανται στο 
Επιχειρηματικό Πάρκο επιχειρήσεις. Η ΕΑΝΕΠ και οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται 
δεσμεύονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων μεταβίβασης των οικοπέδων του πάρκου. 2. 
Προϋπόθεση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στο Επιχειρηματικό Πάρκο αποτελεί η 
χορήγηση από την ΕΑΝΕΠ βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας της προς 
εγκατάσταση επιχείρησης με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου που έχει εγκριθεί με την 
απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1. Ομοια βεβαίωση απαιτείται σε περίπτωση 
εκσυγχρονισμού του παραγωγικού εξοπλισμού και επέκτασης των δραστηριοτήτων των 
εγκατεστημένων στο Επιχειρηματικό Πάρκο επιχειρήσεων. Σε περίπτωση μεταβίβασης της 
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διοίκησης και διαχείρισης από την ΕΑΝΕΠ, τις πιο πάνω βεβαιώσεις χορηγεί η ΕΔΕΠ του 
Επιχειρηματικού Πάρκου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της ανωτέρω βεβαίωσης. 3. Οι 
επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες του δεύτερου μέρους του παρόντος, καθώς και οι 
επιχειρήσεις του άρθρου 1 του ν. 4302/2014, οι οποίες εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά 
πάρκα, δεν υποχρεούνται στη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και 
αξιολόγησης, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43, ούτε στην έκδοση 
άδειας εγκατάστασης. 4. Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα και 
ασκούν δραστηριότητες που κατατάσσονται αφ` ενός μεν στην υποκατηγορία 4 της Β` 
κατηγορίας και αφ` ετέρου στην κατηγορία της χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με τις κοινές 
υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του ν. 1650/1986 
απαλλάσσονται από τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ίδιου νόμου, εφόσον 
στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ περιλαμβάνονται περιβαλλοντικοί όροι που καλύπτουν 
τις ως άνω απαλλασσόμενες κλαδικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή, στην άδεια 
λειτουργίας των πιο πάνω δραστηριοτήτων επιβάλλονται συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί 
όροι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ. 5. Για όλες τις επιχειρήσεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 43, ανεξαρτήτως κατηγορίας και βαθμού όχλησης, οι οποίες 
εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα που προορίζονται για βιομηχανική - βιοτεχνική 
χρήση, δεν απαιτείται παροχή γνωμοδοτήσεων από εμπλεκόμενους φορείς κατά τη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αντίστοιχων μονάδων τους, παρά μόνον από 
την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ. Από την απαλλαγή αυτή εξαιρείται η διαδικασία δημοσιοποίησης της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων 
σύμφωνα με την κοινή απόφαση 37111/2021/2003 των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (Β` 1391). Η άδεια λειτουργίας σε αυτή την περίπτωση 
μπορεί να χορηγείται ύστερα από εισήγηση της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ μέσα σε προθεσμία 20 
ημερών από την ημέρα κατάθεσης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην 
Αδειοδοτούσα Αρχή. 6. Για την έκδοση των σχετικών αδειών οικοδομής απαιτείται η 
προσκόμιση της βεβαίωσης της παραγράφου 2. Αν στο Επιχειρηματικό Πάρκο λειτουργεί 
κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), για τις εγκαθιστάμενες δραστηριότητες, 
αντί άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής, Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/221/1965 (Β` 138) 
προκειμένου για μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα, ή της κοινής απόφασης 13588/725/2006 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β` 383), προκειμένου 
για επικίνδυνα υγρά απόβλητα, απαιτείται βεβαίωση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ περί αποδοχής 
των υγρών αποβλήτων στην κεντρική ΜΚΑ, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται στη 
βεβαίωση συμβατότητας της παραγράφου 2. Στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ πρέπει να 
περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση των πιο 
πάνω αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της κεντρικής ΜΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον στο ΕΠ 
υπάρχει κοινόχρηστο δίκτυο συλλογής ακαθάρτων, ο φορέας διοίκησης και διαχείρισης του 
ΕΠ υποχρεούται να εφοδιαστεί με άδεια επεξεργασίας και διάθεσης των συνολικών υγρών 
αποβλήτων που διατίθενται μέσω του δικτύου αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις. 7. Η λειτουργία των επιχειρήσεων επιτρέπεται μετά από την 
ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την έκδοση της σχετικής απόφασης σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 53. Επιχειρήσεις που τυχόν είχαν εγκατασταθεί πριν από την 
ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου εξακολουθούν να λειτουργούν, να επεκτείνονται και 
να εκσυγχρονίζονται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και οργάνωσης του Επιχειρηματικού 
Πάρκου, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 6 εδάφιο β`, εφόσον εμπίπτουν στο Πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 43 και συμφωνούν με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ. 8. Η χρήση 
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των κτιρίων για την εγκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των 
δραστηριοτήτων του Επιχειρηματικού Πάρκου παρέχεται από την ΕΑΝΕΠ ή από την ΕΔΕΠ 
δωρεάν για όσες υπηρεσίες προκύπτουν ως υποχρεωτικές από τη σχετική νομοθεσία. 9. Οι 
απαλλαγές του παρόντος άρθρου αφορούν μόνο τα Επιχειρηματικά Πάρκα της παρ. 1 α` έως 
ε` του άρθρου 41. 10. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται και στους λοιπούς 
Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της 
παραγράφου 4 του άρθρου 41, εφόσον αυτοί διαθέτουν είτε με αρχική έκδοση είτε κατόπιν 
ανανέωσης ή τροποποίησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων με το καθεστώς του Ν. 
4014/2011, καθώς και Κανονισμό Λειτουργίας που περιέχει όρους περιβαλλοντικής 
προστασίας.». 

11. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 55Α του ν. 3982/2011, το οποίο έχει 
ως εξής: «Άρθρο 55Α Ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις Επιχειρηματικών Πάρκων 1. 
Επιτρέπεται η μεταφορά υλοποίησης υπολοίπου συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων του 
ιδίου ιδιοκτήτη εντός περιοχών ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4085/1965 (ΕΤΒΑ), ΒΕ.ΠΕ. του ν. 2545/1997 
(ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟΠΑ), Επιχειρηματικών Πάρκων του ν. 3982/2011 υπό την προϋπόθεση μη 
υπέρβασης του ποσοστού κάλυψης άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%). Η πραγματοποίηση 
μεταφοράς συντελεστή συντελείται με τροποποίηση της εγκριτικής για τις ως άνω περιοχές 
κοινής υπουργικής απόφασης μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη των ακινήτων. 2. Για γήπεδα ή 
οικόπεδα, εντός περιοχών ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4085/1965 (ΕΤΒΑ), ΒΕ.ΠΕ. του ν. 2545/1997 (ΒΙ.ΠΕ., 
ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟΠΑ), Επιχειρηματικών Πάρκων του ν. 3982/2011, που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη 
ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή τουλάχιστον δέκα (10) 
ετών και τέμνονται από δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο, δύναται να εφαρμόζεται η παρ. 5 του 
άρθρου 20 του ν. 4067/2012. Η ζεύξη αυτών εγκρίνεται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και 
τον αρμόδιο για τον έλεγχο και τη διαχείριση του Κοινοχρήστου Χώρου φορέα.». 

12. Τροποποιείται το άρθρο 55 του ν. 3982/2011 με την προσθήκη νέας παραγράφου 5, το 
ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 55 Εξωτερικές υποδομές 1. Οι Εξωτερικές υποδομές που 
απαιτούνται, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, να κατασκευαστούν για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, καταγράφονται στην απόφαση 
έγκρισης ανάπτυξης αυτού. 2. Τα έργα που αφορούν στις Εξωτερικές υποδομές και η 
αρμοδιότητα κατασκευής τους ανήκει σε δημόσιους φορείς ή Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, εντάσσονται, κατά προτεραιότητα στα προγράμματα των αντίστοιχων 
φορέων και υλοποιούνται εντός του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των έργων του 
Επιχειρηματικού Πάρκου. Εγγραφη εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 
έργων αυτών, καθώς και του κόστους κατασκευής τους αποστέλλεται στον εποπτεύοντα τους 
ως άνω οργανισμούς φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης 
Εγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου στον εποπτεύοντα τους πιο πάνω 
οργανισμούς. Τα έργα της παραγράφου αυτής μπορεί να χρηματοδοτούνται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 3. Τα έργα που αφορούν στις Εξωτερικές υποδομές 
μπορεί να εκτελούνται και από την ΕΑΝΕΠ, εφόσον συσταθούν οι σχετικές δουλείες ή 
αποκτηθεί η κυριότητα γης και να συμπεριληφθούν στις επιχορηγούμενες δαπάνες του 
άρθρου 51. 4. Οι υποδομές του Επιχειρηματικού Πάρκου, οι κοινωφελείς χώροι και 
εγκαταστάσεις πρέπει να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα 
προσανατολισμού και πρόσβασης.». 

 13.Το άρθρο 56Β του ν. 3982/2011 τροποποιείται με την προσθήκη φράσης στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 13, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 56Β Ρυθμίσεις για την ίδρυση και 
ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας 
1. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ του ΕΠΕ του προηγούμενου άρθρου συμμετέχει 
υποχρεωτικά ένας τουλάχιστον από τους εξής φορείς: α) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, β) 
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Δήμος Τανάγρας, γ) Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας», 
δ) Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε.» και ε) 
Επιμελητήριο Βοιωτίας. 2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 
53 η ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΠΕ του άρθρου 56Α μπορεί να υλοποιείται 
τμηματοποιημένα και σταδιακά, κατά μέγιστο σε τέσσερα (4) διακριτά τμήματα της έκτασης 
του ΕΠΕ και αντίστοιχα σε έως τέσσερις (4) φάσεις. Στην περίπτωση αυτή η τμηματοποίηση, 
οι φάσεις, τα τμήματα και ο προϋπολογισμός των έργων υποδομής κάθε φάσης 
περιγράφονται αναλυτικά στο επιχειρηματικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46. Αν 
η ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΠΕ υλοποιείται τμηματοποιημένα, η υλοποίηση της πρώτης 
φάσης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών της παραγράφου 4 του άρθρου 53. H 
υλοποίηση κάθε επόμενης φάσης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών της παραγράφου 
4 του άρθρου 53, με ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης Διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έργων Υποδομής της παραγράφου 3 του 
άρθρου 53, για κάθε προηγούμενη φάση. Ο αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός 
καθορίζεται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46. Η 
κατασκευή κεντρικής μονάδας καθαρισμού αποβλήτων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην 
πρώτη φάση. 3. Στην περίπτωση τμηματοποιημένης υλοποίησης και λειτουργίας του ΕΠΕ, ως 
προς το μετοχικό κεφάλαιο ισχύουν τα εξής: Η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να αυξάνει το μετοχικό 
της κεφάλαιο: α) Με την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 5 του άρθρου 46 το 
καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ένα τοις 
εκατό (1%) του απαιτούμενου συνολικού προϋπολογισμού των έργων υποδομής (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως αυτά περιγράφονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της 
παραγράφου 5 του άρθρου 46. β) Τμηματικά σε δύο (2) φάσεις στους κατωτέρω χρόνους 
κατά το υπόλοιπο ποσό, ώστε το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
ΕΑΝΕΠ να μην είναι μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού των έργων 
υποδομής (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), του πρώτου τμήματος και φάσης ανάπτυξης, 
όπως περιγράφονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46, εκ του 
οποίου ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) καταβάλλεται σε μετρητά: (1) εντός δύο (2) μηνών 
από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47 στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), (2) εντός δύο (2) μηνών από τη 
δημοσίευση της απόφασης της έγκρισης της πράξεως εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης 
(παράγραφος 3β του άρθρου 52 του παρόντος νόμου) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%). γ) Η προθεσμία για την κάλυψη του προβλεπόμενου 
μετοχικού κεφαλαίου κάθε επόμενου τμήματος και φάσης ανάπτυξης υπολογίζεται από την 
έναρξη υλοποίησης κάθε αντίστοιχου τμήματος και φάσης ανάπτυξης. 4. Η πολεοδομική 
μελέτη καταρτίζεται από την ΕΑΝΕΠ για το σύνολο της έκτασης του ΕΠΕ, με την επισήμανση 
των τμημάτων ανά φάση ανάπτυξης σε περίπτωση τμηματοποιημένης υλοποίησης, και 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 47. Η πράξη εφαρμογής καταρτίζεται από την ΕΑΝΕΠ και 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός ενός (1) έτους από την δημοσίευση της απόφασης 
έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης. Στην περίπτωση τμηματοποιημένης ανάπτυξης και 
λειτουργίας του ΕΠΕ, η ΕΑΝΕΠ μπορεί να καταρτίζει την πράξη εφαρμογής και να την 
καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία ανά τμήμα και φάση ανάπτυξης, οπότε η προθεσμία της 
περίπτωσης γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 52 υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης 
της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 53 της προηγούμενης φάσης. 5. Η εισφορά σε 
γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας της κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή 
της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, μη 
εφαρμοζόμενου του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 52. Σε ειδικές 
περιπτώσεις συγκεκριμένων ακινήτων και αν αυτό επιβάλλεται για πολεοδομικούς λόγους, 
η εισφορά σε γη μπορεί να περιορίζεται και σε χαμηλότερο ποσοστό κατά περίπτωση, με 
αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήμα των συγκεκριμένων ακινήτων. Στην περίπτωση 
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αυτή απαιτείται γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 6. Η εισφορά σε χρήμα καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες 
τριμηνιαίες δόσεις και μπορεί να μετατραπεί, εν όλω ή εν μέρει, σε αντίστοιχη εισφορά σε 
γη μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη γηπέδου. Στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της παραγράφου 5 
του άρθρου 46 προβλέπεται υποχρεωτικά ο τρόπος χρησιμοποίησης ακινήτων που τυχόν 
προκύπτουν από την εν λόγω μετατροπή της εισφοράς σε χρήμα σε εισφορά σε γη, για τους 
σκοπούς της ΕΑΝΕΠ. 7. Εφόσον επιβάλλεται από ειδικές αντικειμενικές ανάγκες 
πολεοδομικής φύσης, κατά το στάδιο έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, μπορεί να 
περιορίζονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 52, με εξαίρεση τις διατάξεις για την 
υποχρέωση δημιουργίας χώρων υψηλού πρασίνου περιμετρικά του ΕΠΕ που διατηρούνται 
σε ισχύ. Το ελάχιστο ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στην περίπτωση 
αυτή μπορεί να καθορισθεί συνολικά χαμηλότερο του είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής 
επιφάνειας του ΕΠΕ, και συμπεριλαμβάνει χώρους εντός αυτού με ήδη διαμορφωμένη 
τέτοια χρήση, εξαιρουμένων των οδών του εθνικού οδικού δικτύου, η μείωση όμως του 
ποσοστού των κοινοχρήστων δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσοστιαία μείωση που 
επέρχεται συνολικά στην εισφορά σε γη, με βάση την ανωτέρω περίπτωση της παραγράφου 
5 του παρόντος. 8. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 47 και κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 53 και της παραγράφου 2 του άρθρου 58 
ανατίθεται αποκλειστικά στην ΕΔΕΠ η διοίκηση και διαχείριση του ΕΠΕ και καθορίζονται οι 
αρμοδιότητές της. 9. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΕΠ συμμετέχουν υποχρεωτικά κύριοι ή 
μισθωτές εκτάσεων που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της 
συνολικής έκτασης της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α. Στη διοίκηση της ΕΔΕΠ μπορεί να 
συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι από τους φορείς της παραγράφου 1. 10. Η λειτουργία, 
συντήρηση και διαχείριση των έργων υποδομής και η κυριότητα των κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 
48, περιέρχονται στην ΕΔΕΠ με την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 53 
για το σύνολο του ΕΠΕ και στην περίπτωση διαπίστωσης τμηματικής ολοκλήρωσης για το 
αντίστοιχο τμήμα ή φάση που η απόφαση αυτή αφορά. 11. Σε αποκλειστική προθεσμία έξι 
(6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού 
(ΕΑΝΕΠ) κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 3982/2011 (Α` 143), για την 
ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου των άρθρων 56Α και 56Β του ίδιου νόμου, με τη 
συμμετοχή τουλάχιστον ενός από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 56Β του ν. 3982/2011 
(Α` 143). Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από κάθε 
ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και χωρίς τη συμμετοχή των φορέων αυτών. 12. 
Η Εταιρεία Διαχείρισης (ΕΔΕΠ) του Επιχειρηματικού Πάρκου των άρθρων 56Α και 56Β του ν. 
3982/2011 (Α` 143) ιδρύεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ίδρυση της 
ΕΑΝΕΠ και μέχρι εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 
58 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 56Β του ν. 3982/2011 (Α` 143). 13. Σε αποκλειστική 
προθεσμία δεκαπέντε (15) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, η ανώνυμη εταιρεία της 
παραγράφου 11 υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αίτηση για την έγκριση ανάπτυξης του ΕΠΕ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 και στο άρθρο 47 με την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 56Α και 56Β του ν. 3982/2011 (Α` 143). Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 14. Εάν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία της παραγράφου 13, λύεται και παύει να έχει αρμοδιότητες η Εταιρεία 
Διαχείρισης (ΕΔΕΠ) του Επιχειρηματικού Πάρκου, εφόσον έχει ιδρυθεί κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 12 του παρόντος. 15. Εάν παρέλθει άπρακτη οποιαδήποτε από τις 
προθεσμίες των παραγράφων 11 και 13 του παρόντος, το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης μπορεί να δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση, 
οργάνωση, λειτουργία και εκτέλεση των έργων υποδομής Επιχειρηματικού Πάρκου 
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Εξυγίανσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011, εντός της 
περιοχής της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α του παρόντος νόμου.».  

14. Τροποποιείται το άρθρο 58 του ν. 3982/2011, με την αντικατάσταση της παραγράφου 3 
και την προσθήκη νέας παραγράφου 7, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής:  «Άρθρο 58 Διοίκηση 
και διαχείριση 1. Η Διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου περιλαμβάνει το 
σύνολο των ενεργειών που αφορούν στη λειτουργία του ΕΠ, στη συντήρηση των υποδομών 
και στην παροχή των υπηρεσιών, ιδίως αυτών που περιγράφονται στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΕΠ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59. 2. Η Διοίκηση και διαχείριση 
Επιχειρηματικού Πάρκου γίνεται από την ΕΑΝΕΠ και μεταβιβάζεται υποχρεωτικά στην ΕΔΕΠ 
όταν: α) έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν επιχειρήσεις τουλάχιστον στο 70% της έκτασης 
του ΕΠ, μη προσμετρούμενων σε αυτήν των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και 
σωρευτικά, β) το ζητούν επιχειρήσεις που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των 
εγκατεστημένων ή εν λειτουργία επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν συστήσει ανώνυμη εταιρεία, 
με σκοπό τη Διοίκηση και διαχείριση του ΕΠ (ΕΔΕΠ). Στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση και 
διαχείριση μεταβιβάζεται υποχρεωτικά από την ΕΑΝΕΠ στην ΕΔΕΠ με σχετική σύμβαση που 
περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και εγκρίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Δικαίωμα συμμετοχής στο 
μετοχικό κεφάλαιο της ΕΔΕΠ έχουν οι ιδιοκτήτες γης στο ΕΠ στους οποίους 
συμπεριλαμβάνεται και η ΕΑΝΕΠ εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης. Οι ιδιοκτήτες γης στο ΕΠ 
συμμετέχουν στην ΕΔΕΠ κατ` αναλογία της έκτασης που διαθέτουν στο ΕΠ και μόνο για όσο 
διάστημα είναι ιδιοκτήτες αυτής. Η ΕΔΕΠ μπορεί να συσταθεί και από έναν μόνο ιδιοκτήτη, 
αν αυτός είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης γης στο ΕΠ. Οι ιδιοκτήτες γης στο ΕΠ που εκμισθώνουν 
εδαφική έκταση στο ΕΠ ή οικοδόμημα, μπορούν να μεταβιβάζουν στον μισθωτή, για όσο 
διάστημα διαρκεί η μίσθωση, και το δικαίωμα συμμετοχής τους στην ΕΔΕΠ. Με τη σχετική 
σύμβαση η ΕΔΕΠ αναλαμβάνει με αναδοχή χρέους κάθε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή της ΕΑΝΕΠ 
από τυχόν δανειακούς πόρους που έχουν αντληθεί για την κατασκευή των έργων υποδομής, 
εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των δύο φορέων, σύμφωνα με τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονομίας και τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 59. 3. Ο 
Ο.Τ.Α. α` βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι εγκαταστημένη η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ ή 
υφίσταται άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της 
παραγράφου 1 του άρθρου 56, παρέχει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στον χώρο του 
επιχειρηματικού πάρκου ή την Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση, τις ίδιες υπηρεσίες που 
παρέχει και στις λοιπές περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά του όρια, όπως υπηρεσίες 
καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων, ανταποδοτικά, με 
τα εισπραττόμενα, δημοτικά τέλη. Κατ` εξαίρεση, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ μπορεί να συνάπτει 
συμβάσεις με τον οικείο Ο.Τ.Α. α` βαθμού για την ανάθεση σ` αυτήν μέρους ή του συνόλου 
των ως άνω υπηρεσιών, με ανάλογη μεταβίβαση των δημοτικών τελών. Το ύψος των 
ανταποδοτικών τελών προσδιορίζεται επί συγκεκριμένου πλαισίου πα-ρεχομένων 
υπηρεσιών που συμφωνείται μεταξύ ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ και Ο.Τ.Α., με ανοικτή ανταγωνιστική 
διαδικασία την οποία μπορεί να διενεργεί και η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ. Με απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος των 
ανωτέρω συμβάσεων, η διαδικασία απόδοσης των τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα. Οι συμβάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση δημοτικών τελών ανά τ.μ. στεγασμένης επιφανείας 
για τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί εντός επιχειρηματικού πάρκου ή άτυπης 
βιομηχανικής συγκέντρωσης (ΑΒΣ) για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση, της παραγράφου 
1 του άρθρου 56, δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέση χρέωση για την αντίστοιχη 
δραστηριότητα εκτός του επιχειρηματικού πάρκου. Αν, μετά από πρόταση προς τον αρμόδιο 
Ο.Τ.Α. για την υπογραφή της σύμβασης, αυτή δεν συναφθεί, τότε μέσα σε προθεσμία τριών 
(3) μηνών ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εκδίδει διαπιστωτική απόφαση με την 
οποία το ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταβαλλομένων τελών από τις επιχειρήσεις εντός 
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του οργανωμένου υποδοχέα που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. αποδίδεται στην ΕΑΝΕΠ ή 
ΕΔΕΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για κάλυψη κοινοχρήστων δαπανών. 
Στην περίπτωση αυτή, η ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ αναλαμβάνει να παρέχει, στις εγκατεστημένες 
επιχειρήσεις στον χώρο του επιχειρηματικού πάρκου ή την ΑΒΣ, τις ως άνω ανταποδοτικές 
υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Κανονισμού Λειτουργίας. Το 
εναπομείναν είκοσι τοις εκατό (20%) των καταβαλλομένων τελών που αποδίδεται στον 
Ο.Τ.Α., θεωρείται ανταποδοτικό τέλος για την λειτουργία του επιχειρηματικού πάρκου ή της 
ΑΒΣ εντός των διοικητικών του ορίων. Προϋπόθεση για την σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων με Ο.Τ.Α., σε Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, είναι να έχει συσταθεί ΕΑΝΕΠ 
με σκοπό την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου του άρθρου 43 του παρόντος. 4. Η διοίκηση 
και η διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να ανατίθεται σε τρίτο. Στη σχετική 
σύμβαση μεταξύ της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ και του τρίτου, πέραν των άλλων θα ρυθμίζεται και 
ο τρόπος αξιοποίησης των οικονομικών πόρων και εσόδων, στα οποία περιλαμβάνονται: α) 
Συνεισφορές των επιχειρήσεων ανάλογα με τη χρήση, τεκμαρτή ή πραγματική των 
υποδομών, β) Άλλα κοινόχρηστα έσοδα. 5. Η υποχρέωση των ιδιοκτητών αδόμητων 
οικοπέδων για την καταβολή των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης περιορίζεται σε ποσοστό 
δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των εξόδων που θα αντιστοιχούσαν ό αυτούς, αν το οικόπεδο 
είχε δομηθεί, με εξάντληση του συντελεστή δόμησης. 6. Η ΕΑΝΕΠ και η ΕΔΕΠ μπορεί να 
υλοποιεί συμπληρωματικά έργα ή έργα αναβάθμισης υποδομών τα οποία μπορεί να 
επιχορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 51. Για τα έργα αυτά (δηλαδή συντήρηση δικτύων 
οδοποιίας, ομβρίων υδάτων, ακαθάρτων, δικτύων ηλεκτροφωτισμού, αντικατάσταση 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων με δίκτυα οπτικών ινών κ.α.) ακολουθείται η διαδικασία των 
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 47, εκτός και αν από την υλοποίηση των έργων αυτών δεν 
επέρχεται ουσιώδης επιδείνωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 
λειτουργία του ΕΠ, οπότε απαιτείται μόνον απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση, η 
αξιολόγηση των επερχόμενων περιβαλλοντικών μεταβολών γίνεται σε κοινή σύσκεψη 
εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα αποτελέσματα της 
οποίας περιλαμβάνονται σε κοινό πρακτικό που συντάσσεται σχετικά και κοινοποιείται στην 
αιτούσα εταιρεία.». 

15. Τροποποιείται το άρθρο 62 του ν. 3982/2011 με την τροποποίηση της παραγράφου 1 και 
8 καθώς και την κατάργηση της παραγράφου 4, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 62 
Κίνητρα 1. Κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης εντός Επιχειρηματικού 
Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ και από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να 
εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου απαλλάσσεται από 
το φόρο μεταβίβασης και το φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Η επιχείρηση που ωφελείται αυτού 
του κινήτρου, οφείλει για 5 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης να μην 
μεταβιβάσει σε τρίτο την εν λόγω έκταση και να λειτουργήσει σε αυτήν δραστηριότητα του 
άρθρου 43 παρ. 1 για το ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον. Επίσης, η σύσταση της ΕΑΝΕΠ 
ή της ΕΔΕΠ απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Το ποσό που αποτελεί 
αντικείμενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της Δημόσιας Επιχορήγησης εφόσον η 
επιχορηγούμενη επιχείρηση ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε ποσοστό μέχρι το 
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας. 2. Τα δικαιώματα 
συμβολαιογράφου και του άμισθου ή έμμισθου υποθηκοφύλακα για τη μεταγραφή των 
παραπάνω δικαιοπραξιών δεν μπορεί να υπερβούν τις 8.000 ευρώ για το συμβολαιογράφο 
και τα 4.000 ευρώ για τον υποθηκοφύλακα. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να 
αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. 3. Οι επιχειρήσεις του Δεύτερου Μέρους του παρόντος, καθώς και οι 
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επιχειρήσεις του άρθρου 1 του ν. 4302/2014 που μετεγκαθίστανται σε επιχειρηματικά 
πάρκα, απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία που 
προκύπτει από την εκποίηση των ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά το 
μέρος που αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής τους. Αν, μέσα σε πέντε (5) έτη από τη 
μετεγκατάσταση, η επιχείρηση παύσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στο 
επιχειρηματικό πάρκο, υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής με τις 
νόμιμες προσαυξήσεις. Το ποσό που αποτελεί αντικείμενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο 
ποσό της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον η επιχορηγούμενη επιχείρηση ενταχθεί σε 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αντιστοιχεί σε ποσοστό μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο 
όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για 
κάθε Περιφέρεια της Χώρας. 4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν 
εφαρμόζονται για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν τις εγκαταστάσεις τους εκτός 
των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε Επιχειρηματικά Πάρκα εντός αυτών. 5. Για τις 
ΕΑΝΕΠ που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, έχουν ως σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη 
Επιχειρηματικών Πάρκων, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αποτελεί μέρος του 
κόστους του έργου, καθώς και επιλέξιμη δαπάνη προς επιχορήγηση, με την προϋπόθεση ότι 
δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα μέσω της οποίας θα μπορούσαν να συμψηφίσουν το 
Φ.Π.Α.. 6. Για τις δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, όπου σύμφωνα με 
τις πολεοδομικές διατάξεις έχει επέλθει μεταβολή της χρήσης γης ή, για οποιονδήποτε λόγο, 
επιβάλλεται η απομάκρυνση τους, οι δαπάνες μετεγκατάστασης αυτών σε Επιχειρηματικά 
Πάρκα θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και επιχορηγούνται είτε από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε ποσοστό μέχρι το 
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας. Στις δαπάνες αυτές 
περιλαμβάνεται το κόστος ανέγερσης νέου κτιρίου, κτιριακού εκσυγχρονισμού υφιστάμενου 
κτιρίου, εγκατάστασης στο νέο κτίριο, αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω 
βλάβης που οφείλεται στη μετεγκατάσταση, το κόστος αποσυναρμολόγησης και 
συναρμολόγησης αυτού. 7. Τα Κίνητρα του εκάστοτε ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου που 
ισχύουν για επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ή να 
μετεγκατασταθούν εντός ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 ισχύουν και για επιχειρήσεις που έχουν 
εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν εντός ΒΙΠΕ του ν. 
4458/1965 (Α` 33), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977 (Α` 319), καθώς και στα 
Επιχειρηματικά Πάρκα που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 8. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των κινήτρων, οι 
συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησης της απαλλαγής και κάθε άλλο σχετικό με τις 
παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου θέμα. 9. Τα Κίνητρα του παρόντος άρθρου 
αφορούν μόνο τα Επιχειρηματικά Πάρκα των περιπτώσεων α`-ε` της παρ. 1 του άρθρου 41, 
καθώς και τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965 και ΒΕΠΕ του ν. 
2545/1997, με την προϋπόθεση τήρησης των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης περί 
κρατικών ενισχύσεων.». 

16. Προστίθεται νέα παράγραφος 10 στο άρθρο 63 του ν. 3982/2011, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 63 Μεταβατικές διατάξεις 1.α) Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου ΒΕΠΕ που θεσμοθετήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 ή εντάχθηκαν σε αυτόν 
δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 19 αυτού, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποδομές τους και 
τα υπόλοιπα έργα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997. Στην περίπτωση αυτή 
παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον υποβληθεί 
σχετική αίτηση από το φορέα ίδρυσης της ΒΕΠΕ και πληρούνται οι όροι του παρόντος νόμου. 
β) Για τις ΒΕΠΕ αυτές που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των κοινοτικών επενδυτικών 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως ισχύουν και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση 
έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι προθεσμίες του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 
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2545/1997 προσμετρώνται από την ένταξη τους στο άρθρο 51 του παρόντος. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε πρόσθετη 
διετή χρονική διάρκεια, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51 του παρόντος, μπορεί 
να χορηγείται ανάλογη παράταση. γ) «Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2545/1997 (Α` 254), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η 
διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης του άρθρου 5 παράγραφος 4 εδάφιο 7 του αυτού νόμου 
εξακολουθούν να ισχύουν για διάρκεια έξι (6) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί 
μέσα σε πρόσθετη τριετή χρονική διάρκεια, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 51 
του παρόντος νόμου, μπορεί να χορηγείται ανάλογη παράταση. 2. Αιτήσεις για καθορισμό 
ΒΕΠΕ που υποβλήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, για τις οποίες δεν έχουν 
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθορισμού, αξιολογούνται και εξετάζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και τη διαδικασία 
που προβλέπεται στα άρθρα 3-5 του ν. 2545/1997. Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠ 
που μπορεί να εκδοθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 47, τάσσει προθεσμία προσκόμισης 
των δικαιολογητικών των παραγράφων 5γ`, δ`, ε`, ζ` και η` του άρθρου 46, η οποία δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το ένα έτος. Με την εμπρόθεσμη προσκόμιση των δικαιολογητικών και 
εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 47, τροποποιείται ανάλογα η απόφαση 
έγκρισης. Απρακτη πάροδος της προθεσμίας αυτής της παραγράφου συνιστά λόγο 
αυτοδίκαιης ανάκλησης της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠ. 3. Φορείς διοίκησης και 
διαχείρισης Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων που έχουν ήδη συσταθεί, εξακολουθούν να ασκούν τη Διοίκηση και 
διαχείριση. Η υπαγωγή των χώρων αυτών στις διατάξεις του παρόντος νόμου δύναται να 
γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από 
αίτημα του φορέα διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται και εγκρίνεται νέος 
Κανονισμός Λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 4. Μέσα σε 
προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους Οργανωμένους Υποδοχείς 
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του ν. 4458/1965 για τους οποίους δεν 
έχει εγκριθεί Κανονισμός Λειτουργίας, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες 
γης καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας και τον υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 5. Για τους 
υφιστάμενους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Οργανωμένους Υποδοχείς 
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τους οποίους δεν έχουν συσταθεί 
φορείς διαχείρισης, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος μέρους, 
εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και πληρούνται οι όροι αυτού του μέρους. 6. Η απαλλαγή 
από τη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, από την 
έκδοση άδειας εγκατάστασης και τα Κίνητρα του άρθρου 54 που ισχύουν για τις επιχειρήσεις 
οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα της παραγράφου 1α-ε` του άρθρου 41, 
ισχύουν και για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε όλους τους Οργανωμένους Υποδοχείς 
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. 7. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 
του ν. 2545/1997 που εκδόθηκαν κατ` εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ζ του 
άρθρου 50 του ν. 2965/2001 όπως ίσχυε, μέχρι τις 11.3.2005, εξακολουθούν να ισχύουν και 
μετά την κατάργηση αυτών (των διατάξεων) με το ν. 3325/2005. 8. Οι διατάξεις του π.δ. 4/9 
Μαρτίου 1932 (κ.ν. 5167/1931) δεν έχουν εφαρμογή στους λιμένες των ΕΠ, καθώς και των 
ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997 και των ΒΙΠΕ του ν. 4458/1965. 9. Οι υφιστάμενες ΒΙΠΕ του ν. 
4458/1965 και ΒΕΠΕ του ν. 2545/1997, οι οποίες δεν εντάσσονται, κατά τις παραγράφους 1, 
3 και 5, στο νέο νόμο εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4458/1965 και του 
ν. 2545/1997 αντίστοιχα, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ` 
εξουσιοδότηση αυτών.». 
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17.  Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 1 ν. 4014/2011 (Α’ 209), η οποία έχει ως εξής: «4. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται 
εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και 
δραστηριότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου, κατατάσσονται στις κατηγορίες 
και υποκατηγορίες του άρθρου 1, καθώς και σε ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες.». 

Με το άρθρο 13: 

1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 (Α’ 230), η οποία έχει 
ως εξής: «3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που 
εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές που καθορίζονται γενικές 
κατηγορίες χρήσεων γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), 
Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και Τοπικά Χωρικά 
Σχέδια (ΤΧΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 15 
του ν. 1561/ 1985 (Α` 148). Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς 
γνωστοποίησης του άρθρου 6».  

2. Αντικαθίσταται η  παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011, η οποία έχει ως εξής: 
«5. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων υψηλής 
όχλησης η Αδειοδοτουσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα από επιθεώρηση. Για τη 
λειτουργία τους, ο φορέας υποβάλλει στην Αδειοδοτουσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας 
λειτουργίας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτουσα Αρχή 
ενεργεί επιθεώρηση μέσα τρεις μήνες και χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, 
εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιΟρισμοί που αναγράφονται στην 
άδεια εγκατάστασης».  

3. Αντικαθίσταται η  παρ. 9 του άρθρου 20 ν. 3982/2011, η οποία έχει ως εξής: «9. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μέσα σε τρείς μήνες από την δημοσίευση 
του παρόντος, οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες κατατάσσονται σε κατηγορίες, 
ανάλογα με τον βαθμό όχλησης, με βάση τα κριτήρια και τις κατευθύνσεις της απόφασης 
11508/2009 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Α.Π.Π. 
151/2009)». 

 

Με το άρθρο 14: 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016, η οποία έχει ως εξής: «1. Με 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης 
οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για 
τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίηση 
των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας τους».  
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016, η οποία έχει ως εξής: 
«2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις οικονομικές δραστηριότητες που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα και διέπουν τη λειτουργία τους σε ορισμένο χώρο». 
3. Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016, η οποία έχει ως εξής: «5. Με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού μπορεί να προστίθενται στο Παράρτημα και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.». 
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4. Αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν. 4442/2016, το οποίο έχει ως εξής: «3 Άρθρο 3 Γενικές 
αρχές 1. Η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο επιτρέπεται, ύστερα από 
την τήρηση της διαδικασίας γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας ή 
μετά την έγκριση από την αρμόδια αρχή της λειτουργίας της δραστηριότητας σε ορισμένο 
χώρο ή ελεύθερα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του. 2. Η 
υπαγωγή ορισμένης οικονομικής δραστηριότητας ή ομάδας δραστηριοτήτων σε καθεστώς 
διαδικασίας γνωστοποίησης ή έγκρισης καθορίζεται, αντίστοιχα, με τα Προεδρικά 
διατάγματα των άρθρων 5 και 7. Με τα ίδια ή όμοια Προεδρικά διατάγματα μπορεί να 
ορίζεται, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του 
προηγούμενου εδαφίου, ότι ορισμένη οικονομική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και 
χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή 
από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα. 3. 
Κατά την υπαγωγή ορισμένης δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης 
ή έγκρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να προβλέπεται η διατήρηση 
όρων και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας ή να αντικαθίστανται οι όροι αυτοί ή και 
να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που περιορίζουν την άσκηση της 
οικονομικής ελευθερίας, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία του δημοσίου 
συμφέροντος και, ιδίως, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού ή 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την ανάπτυξη όλων των 
τομέων της εθνικής οικονομίας, την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την 
προαγωγή της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθορίων περιοχών. 4. Αν η 
άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας έχει ως συνέπεια την πρόκληση 
κινδύνων, οι οποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό 
ορίζεται στην παράγραφο 3, η υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή 
έγκρισης κρίνεται ανάλογα για τον κάθε κίνδυνο. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και σε 
περίπτωση άσκησης περισσότερων οικονομικών δραστηριοτήτων. 5. Σε όσες περιπτώσεις 
προβλέπεται ότι η οικονομική δραστηριότητα ασκείται ύστερα από έγκριση, οι αρμόδιες 
αρχές έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αυτοψίες και ελέγχους και να ζητούν την 
προσκόμιση των αναγκαίων πράξεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή εγγράφων, 
προκειμένου να χορηγήσουν την έγκριση.». 
5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4442/2016, η οποία έχει ως εξής: 
«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές του επόμενου άρθρου, η σχετική 
διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί, οι αρχές στις 
οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους 
δραστηριότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος 
υποβολής και εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες 
κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για 
την εφαρμογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από το φορέα άσκησης οικονομικής 
δραστηριότητας.». 
6. Αντικαθίσταται η  παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4442/2016, η οποία έχει ως εξής: «3. Με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης για 
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση της, ο τρόπος υποβολής 
και εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση 
προηγούμενης έγκρισης στο φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.». 
7. Τροποποιείται το άρθρο 7 του ν. 4442/2016 με την κατάργηση της παρ. 4, η οποία είχε 
ως εξής «4. Στους αναγκαίους όρους για την έκδοση της έγκρισης, που καθορίζονται με την 
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κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, δύναται να περιλαμβάνεται και 
η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων, η συμμόρφωση με τα οποία τίθεται ως εναλλακτική 
προϋπόθεση για την εξασφάλιση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και 
πιστοποιείται από οργανισμούς αξιολόγησης. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
διαπιστεύονται από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ - Αυτοτελής Μονάδα 
ΕΣΥΔ) και εγκρίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την υπ` αριθμ. 56790/ΔΠΠ1828/2016 απόφαση του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β` 1897). Η 
διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται η συμμόρφωση καθορίζεται με την κοινή υπουργική 
απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.». 

8. Τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4442/2016 με την προσθήκη παραγράφων 3 και 4, το 
ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 12 Αρχές ελέγχου και εποπτείας 1. Η εποπτεία και ο 
έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές ανάλογα με την άσκηση κάθε δραστηριότητας αποσκοπεί 
στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την 
κείμενη ειδική νομοθεσία και τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις και συνίσταται ιδίως: α) 
στον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας κατά το στάδιο της λειτουργίας, ιδίως με τη 
διενέργεια αυτοψίας στην εγκατάσταση και τον έλεγχο δικαιολογητικών εγγράφων και 
αναφορών, β) στη σύσταση προς τον εποπτευόμενο για την εφαρμογή μέτρων προς 
συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, γ) στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης, ιδίως μέσω της παροχής πληροφόρησης 
προς τον εποπτευόμενο για τον επαπειλούμενο κίνδυνο προσβολής πτυχής του δημοσίου 
συμφέροντος, τις νομικές απαιτήσεις και την αναγκαιότητα λήψης των απαιτούμενων 
μέτρων συμμόρφωσης και δ) στην επιβολή μέτρων συμμόρφωσης ή και κυρώσεων, όπου 
προβλέπονται. 2. Η εποπτεία βασίζεται στις παρακάτω αρχές: α) της νομιμότητας, β) της 
ανεξαρτησίας του εποπτεύοντος οργάνου από το εποπτευόμενο μέρος και από κάθε άλλον 
που έχει σχετικό έννομο συμφέρον, γ) της διαφάνειας, σαφήνειας, αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας, δ) του σεβασμού των νομίμων δικαιωμάτων του εποπτευόμενου, ε) της 
αναλογικότητας των εφαρμοοτικών μέτρων σε σχέση με τη βαρύτητα του κινδύνου της 
πιθανότητας επέλευσης του και το ιστορικό συμμόρφωσης του φορέα, στ) της επιείκειας 
προς τον εποπτευόμενο σε περίπτωση αμφιβολίας και της κλιμάκωσης των κυρώσεων 
ανάλογα με το μέγεθος της μη συμμόρφωσης και τις συνέπειες αυτής, σε κάθε δε περίπτωση 
η επιβολή μέτρων και κυρώσεων επιλέγεται ως έσχατο μέσο, ζ) της εχεμύθειας των 
απόρρητων στοιχείων επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών 
προσώπων.». 

9. Τροποποιείται η παράγραφος 1 και αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2,3, και 4 του 
άρθρου 13 του ν. 4442/2016, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 13 Αρμόδιες αρχές 1. Αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στα Προεδρικά διατάγματα των άρθρων 5 παρ. 1 και 7 παρ. 1, αρμόδιες 
αρχές για τη διαδικασία γνωστοποίησης ή έγκρισης είναι όσες προβλέπονται στην κείμενη 
νομοθεσία. 2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων 
και την αξιολόγηση των πορισμάτων τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί αυτοί 
φορείς μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 3. Η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς 
επιτρέπεται μόνο υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: α) αν οι συνθήκες απαιτούν 
περισσότερους ανθρώπινους πόρους με μεγαλύτερη εξειδίκευση, για να διαπιστωθεί το 
επίπεδο συμμόρφωσης των φορέων των οικονομικών δραστηριοτήτων, είτε κατά τη 
λειτουργία τους είτε για τη διεξαγωγή εκ των προτέρων ελέγχων για τη χορήγηση έγκρισης 
και β) εφόσον τίθεται ζήτημα ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος. 4. 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου 
Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς, η 
ειδική διαδικασία ανάθεσης σε αυτούς, οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για τους ιδιωτικούς 
φορείς, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της ανάθεσης, οι 
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απαιτήσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη προσόντων για τη διεξαγωγή των ενεργειών που 
τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα παραπάνω θέμα.». 

10. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, η οποία έχει ως εξής: 
«2. Τα Προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 
και 7 περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε καθεστώς 
γνωστοποίησης ή έγκρισης του παρόντος εκδίδονται έως [τις 31 Δεκεμβρίου 2018]. Μετά την 
άνω ημερομηνία, κάθε άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικό ή κάθε άλλη συναφής πράξη ή 
διαδικασία, η οποία δεν έχει υπαχθεί στην έννοια της έγκρισης, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2, και αντίκειται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, καταργείται.». 

Με το άρθρο 15: 
 

1. Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), η οποία έχει ως εξής: 
«5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να ζητήσουν τη 
γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν 
διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως 
ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή 
και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις 
διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης 
τεκμηρίωσης.». 

2. Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 4 Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 1. Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 του 
άρθρου 1 είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. 2. Δεν απαιτείται γνώμη της αρχαιολογικής 
υπηρεσίας για τα έργα τα οποία χωροθετούνται στο σύνολο τους σε περιοχές εντός σχεδίου 
πόλεως ή εντός ορίων οικισμών πλην των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από τη 
σχετική νομοθεσία. 3. Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνει τα εξής 
στάδια: α) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια 
τεκμηρίωσης από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. β) Έλεγχο τυπικής πληρότητας 
του φακέλου ΜΠΕ εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο 
αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον 
αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα 
του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. 
Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν 
αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα 
απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία. γ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς 
τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη 
της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του 
ελέγχου πληρότητας. δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της 
Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε 
χρονικό διάστημα τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση 
της ΜΠΕ. ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν 
απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ` αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία 
εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου 
σταδίου (δ). στ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (ε) βάσει της 
αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν 
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γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.Για έργα / δραστηριότητες χρηματοδοτούμενα 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή συγκαλεί σύσκεψη με συμμετοχή όλων των φορέων στους οποίους έχει 
αποσταλεί ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης με συμμετοχή και του μελετητή 
προκειμένου να απαντηθούν τεχνικής φύσεως ερωτήματα και να επιταχυνθεί η διαδικασία 
γνωμοδοτήσεων. Κατόπιν τούτου, η μη αποστολή γνωμοδότησης από τους συναρμόδιους 
φορείς εντός των προθεσμιών που τίθενται στο παρόντα νόμο για την έκδοση της ΑΕΠΟ 
έργου ή δραστηριότητας πράξης εξομοιούται με θετική γνώμη και η αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή υποχρεούται μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών να προχωρήσει στη σχετική 
αξιολόγηση και τη σύνταξη και έκδοση της ΑΕΠΟ ή της απόφασης απόρριψης. ζ) Εκδοση 
ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι 
εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς 
και μετά την αντιστάθμιση τους. 4. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
μπορεί να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως 
αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, εφόσον είτε: α) δεν 
έχουν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως 
ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή 
και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις 
διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης 
τεκμηρίωσης. 5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει, πριν από τη 
διαδικασία της ΜΠΕ, τη γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή 
φακέλου ΠΠΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2.α του 
προηγούμενου άρθρου, με τις προθεσμίες των υποπεριπτώσεων (ββ), (δδ), (εε) και (στστ) 
της παραγράφου 2.α του ίδιου άρθρου να συντομεύονται κατά 5 ημέρες έκαστη.». 

3. Τροποποιείται το άρθρο 6 του ν. 4014/2011, με την προσθήκη παρ. 1α, το ως άνω άρθρο 
έχει ως εξής: «Άρθρο 6 Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ 1. Οι φορείς έργων και 
δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης 
περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να υποβάλλουν 
προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, όπως αυτός 
καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του παρόντος. 2. Μετά την υποβολή του 
Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες 
ενέργειες: α) Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την 
τυπική πληρότητα αυτού και εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει στο οικείο 
Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς 
όμως να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη 
τυπικής πληρότητας του φακέλου, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τον αποδέχεται και 
τον επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα πεδία και στοιχεία προς 
συμπλήρωση. β) Ακολούθως εντός χρονικού διαστήματος είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή του Φακέλου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον ως άνω 
υποβληθέντα φάκελο και αποφαίνεται: αα) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται 
ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της 
δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, ββ) είτε ότι δεν επέρχεται 
ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της 
δραστηριότητας, οπότε εκδίδει νέα τροποποιημένη ΑΕΠΟ ή απόφαση περί μη τροποποίησης 
της ΑΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή 
τροποποίησης του έργου ή της δραστηριότητας και τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, 
όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. 3. Οι φορείς έργων και 
δραστηριοτήτων δύνανται να προχωρήσουν σε απευθείας υποβολή νέας ΜΠΕ, εφόσον 
κρίνουν εκ των προτέρων ότι επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας. 4. Στις περιπτώσεις 
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όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, η νέα ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή 
της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάμενο 
του. 5. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής Φακέλου 
Τροποποίησης ΑΕΠΟ και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας νέας αδειοδότησης, η 
υφιστάμενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που 
διενεργείται τουλάχιστον δυο μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης ΑΕΠΟ.». 

4. Τροποποιείται η παρ. 1 και παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4014/11, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 16 Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ 1. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των 
ΜΠΕ και σύνταξης των ΑΕΠΟ, καθώς και την εν γένει προώθηση των διαδικασιών των 
άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του παρόντος συνιστάται Μητρώο Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η πιστοποίηση των αξιολογητών 
διενεργείται από το Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο 
τηρεί σχετικό μητρώο, στο οποίο εγγράφονται αξιολογητές με ικανή εμπειρία σε όλους τους 
τομείς εξειδίκευσης ΜΠΕ. 2. Η επιλογή Πιστοποιημένου Αξιολογητή για την αξιολόγηση της 
ΜΠΕ, μετά την κατάθεση του φακέλου στην υπηρεσία, γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 
συστήματος κλήρωσης από την αρμόδια υπηρεσία. 3. Ειδικότερα, οι Πιστοποιημένοι 
Αξιολογητές προβαίνουν σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από τις αρμόδιες προς τούτο 
υπηρεσίες, σε ενδελεχή έλεγχο της ΜΠΕ, διεκπεραιώνουν τις απαιτούμενες επαφές με τους 
φορείς των προβλεπόμενων από τις διατάξεις γνωμοδοτήσεων, συντάσσουν το σχέδιο ΑΕΠΟ, 
το οποίο, εν συνεχεία, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αρμόδια υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή μη του σχεδίου ΑΕΠΟ, καθώς και το δικαίωμα αλλαγών / 
συμπληρώσεων στο σχέδιο ΑΕΠΟ που συντάσσει ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής. 4. Οι 
αρμόδιες αρχές διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους των ΜΠΕ που έχουν ήδη ελεγχθεί 
από τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές και των αντίστοιχων σχεδίων ΑΕΠΟ και σε 
περίπτωση διαπίστωσης σοβαρού σφάλματος ή παράλειψης ερευνάται το ενδεχόμενο 
συνδρομής της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις κυρωτικής διαδικασίας. 5. Μέχρι 
την έκδοση του προβλεπόμενου στις εξουσιοδοτικές διατάξεις προεδρικού διατάγματος για 
τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών των 
ΜΠΕ, η διεκπεραίωση των διαδικασιών και η διενέργεια των σχετικών αξιολογήσεων 
διεξάγονται από τις οικείες υπηρεσίες, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις Λοιπές 
διατάξεις του παρόντος. 6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των 
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται: 
α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του 
έργου τους και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησης τους για την εγγραφή 
τους στο μητρώο, β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή την 
αφαίρεση άδειας Αξιολογητή και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής κάθε ρύθμιση σχετική με τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές, γ) η 
διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση, οι ιδιότητες που ορίζονται ως ασυμβίβαστες 
με το έργο τους, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού και το ύψος της αμοιβής των 
Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των Πιστοποιημένων Αξιολογητών 
αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και καλύπτεται από τα τέλη περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του παρόντος, δ) το όργανο και η 
διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Αξιολογητών, οι Διοικητικές 
κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία 
και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμιση 
τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσμίες άσκησης τους και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα.». 
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5. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4014/11 με την τροποποίηση της 
περίπτωσης στ’ και την προσθήκη περίπτωσης η’, η ως άνω παρ. έχει ως εξής: «3. Οι 
προδιαγραφές του ΗΠΜ διασφαλίζουν την: (α) Εγκυρότητα, πληρότητα, διαθεσιμότητα και 
ακρίβεια των περιεχομένων του. (β) Ασφαλή υποβολή των δεδομένων και πληροφοριών 
μέσω του διαδικτύου. (γ) Αναζήτηση στα περιεχόμενα του, μέσω μεταδεδομένων (δ) 
Απαγόρευση της διαγραφής των περιεχομένων του. (ε) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα 
με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών μέσω διαδικτύου, όταν είναι διαθέσιμα και 
ιδίως με το πληροφοριακό σύστημα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών 
Πληροφοριών. (στ) Η πρόσβαση στο ΗΠΜ από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς έργων ή 
δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής άδειας που χορηγεί το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλη δημόσια αρχή. (ζ) Το 
κοινό έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ΗΠΜ για θέαση, μεταφόρτωση δεδομένων και 
συμμετοχή στη διαβούλευση. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς να απαιτείται η χρήση 
ειδικής ηλεκτρονικής άδειας.». 

Με το άρθρο 17: 

1. Τροποποιείται η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4423/2016 (Α’ 182), η 
οποία έχει ως εξής: «1. Δεν μπορεί να γίνει μέλος ΔΑ.Σ.Ε. όποιος: α) Είναι έμπορος ξυλείας ο 
ίδιος ή η/ο σύζυγος αυτού ή συγγενής του α` βαθμού. β) Έχει υποβληθεί σε δικαστική 
συμπαράσταση. γ) Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα, 
σε βάρος της περιουσίας Δασικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή του Δημοσίου. δ) Έχει 
καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή εκ δόλου πλημμέλημα για παραβάσεις της 
δασικής νομοθεσίας. ε) Έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.». 
 
Με το άρθρο 19: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 128 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), με την αντικατάσταση της παρ. 10 
και την προσθήκη νέας παρ. 21, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 128 Ορισμοί Γ ια την 
εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. Οικονομική δραστηριότητα: η 
δραστηριότητα που ασκείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό τον προσπορισμό 
εισοδήματος και κέρδους στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως ενδεικτικά η παραγωγή 
και διακίνηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή εμπορίου και η εκτέλεση έργων. 
2. Τομέας δραστηριότητας: το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που 
προσδιορίζονται με τετραψήφιο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). 3. Οικονομικός 
φορέας: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα στην Ελληνική 
Επικράτεια. 4. Προϊόν: αντικείμενο που διατίθεται στην αγορά για διανομή, κατανάλωση ή 
χρήση στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας. 5. Εγκατάσταση: ο χώρος όπου ασκείται 
οικονομική δραστηριότητα που φέρει έναν ή περισσότερους Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και η οποία μπορεί να ταξινομηθεί ως προς τον κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές του δημόσιου συμφέροντος. 
Στην έννοια της εγκατάστασης για τους σκοπούς του παρόντος νοείται και το κινητό μέσο, 
στο οποίο ή μέσω του οποίου ασκείται οικονομική δραστηριότητα. 6. Εποπτεία: Οι ενέργειες 
που πραγματοποιούνται από δημόσια αρχή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί 
φορείς, οι εγκαταστάσεις και τα προϊόντα συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και 
δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές προστασίας 
του δημοσίου συμφέροντος. Στην εποπτεία συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός, 
προγραμματισμός και η διενέργεια ελέγχων, η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και 
πληροφόρησης, τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης και την 
άμεση προστασία του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται 
στην περίπτωση παραβίασης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 7. Εποπτεύουσα αρχή: 
η δημόσια αρχή που έχει αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας στους οικονομικούς φορείς και τα 
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προϊόντα. Καθήκοντα εποπτεύουσας αρχής μπορεί να ασκεί η Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας 
και Συντονισμού και η Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης Ελέγχου του άρθρου 130. 
8. Πεδίο εποπτείας: Μια συγκεκριμένη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος, για την προστασία 
της οποίας απαιτείται εποπτεία ως προς την τήρηση της ενωσιακής και της εθνικής 
νομοθεσίας. 9. Έλεγχος: Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εποπτείας για 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης μιας οικονομικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει την 
εξέταση ή αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων, υπηρεσιών ή εργασιών με την 
κείμενη νομοθεσία. 10. Ελεγκτής: α) ο δημόσιος υπάλληλος της εποπτεύουσας αρχής με 
αρμοδιότητα την άσκηση εποπτείας, β) το φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί σε μητρώο 
της εποπτεύουσας αρχής, στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εποπτείας. 11. Εντολή διενέργειας 
ελέγχου: έγγραφο που περιγράφει το περιεχόμενο του ελέγχου που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα από τον ελεγκτή στον οποίο έχει 
ανατεθεί. 12. Φύλλο ελέγχου: φύλλο αξιολόγησης της συμμόρφωσης που περιέχει κατ` 
ελάχιστο τις κύριες απαιτήσεις ή τις κατηγορίες απαιτήσεων που υποχρεούνται να τηρούν οι 
φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. 13. 
Έκθεση ελέγχου: η αναφορά ή κάθε έγγραφο που συντάσσεται σε συνέχεια του ελέγχου και 
καταγράφει τα αποτελέσματά του. Τα αποτελέσματα του ελέγχου μπορούν να 
ενσωματώνονται στο φύλλο ελέγχου και να εκδίδεται ενιαίο έγγραφο. 14. Αρχείο ελέγχου: 
βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και ελέγχων όπου κα- 
ταχωρούνται οι εκθέσεις ελέγχων. 15. Κίνδυνος: η πιθανή βλάβη που δύναται να προκληθεί 
σε μια πτυχή του δημοσίου συμφέροντος, ως αποτέλεσμα οικονομικής δραστηριότητας ή της 
προοριζόμενης χρήσης των προϊόντων. Ο κίνδυνος προσδιορίζεται ιδίως από το μέγεθος της 
πιθανότητας επέλευσης της βλάβης, τη σοβαρότητα και το μέγεθος αυτής, καθώς και από τη 
συχνότητα επανάληψης της μη συμμορφούμενης συμπεριφοράς του οικονομικού φορέα. 16. 
Αξιολόγηση κινδύνου: η διαδικασία αναγνώρισης, ανάλυσης και εκτίμησης της 
επικινδυνότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων, που αποσκοπεί στην 
οργάνωση και την άσκηση των κατάλληλων ενεργειών ελέγχου και εποπτείας. 17. Κριτήρια 
κατάταξης σε κατηγορία κινδύνου: τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οικονομικών 
δραστηριοτήτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως κριτήρια για την κατάταξη των 
οικονομικών φορέων σε κατηγορίες κινδύνου. 18. Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων 
εποπτείας: η οργανωμένη επαλήθευση ή μελέτη ορισμένου τύπου κινδύνου που αποσκοπεί 
στη συλλογή δεδομένων για την αναγνώριση υφιστάμενων ή δυνητικών προβλημάτων σε 
διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες και, όταν καθίσταται αναγκαίο, στη προετοιμασία 
στρατηγικής με στόχο τη πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη συγκεκριμένου επαπειλούμενου 
κινδύνου και τη στατιστική αξιοποίηση αυτών.19. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
συμμόρφωση: η επίσημη πληροφορία της εποπτεύουσας αρχής ή των ελεγκτών που δίδεται 
σε συγκεκριμένη περίπτωση προς τον οικονομικό φορέα καθώς και οι επεξηγήσεις που 
παρέχει η εποπτεύουσα αρχή ή οι ελεγκτές για την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση με τις 
κείμενες διατάξεις είτε παρέχονται σε συνέχεια του ελέγχου που διενεργήθηκε είτε 
παρέχονται σε ανεξάρτητο χρόνο. 20. Πληροφόρηση: η επικοινωνία και ανακοίνωση των 
δεδομένων που παρέχονται από την εποπτεύουσα αρχή προς τους οικονομικούς φορείς και 
το ευρύ κοινό. 
2. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4512/2018, η οποία έχει ως εξής: «1. Οι 
εποπτεύουσες αρχές εκτελούν τις εξής γενικές λειτουργίες: α) Προωθούν και ελέγχουν τη 
συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. β) Ενημερώνουν το κοινό για τους 
πιθανούς κινδύνους. γ) Καταρτίζουν πρόγραμμα ελέγχων με σκοπό την επίτευξη των στόχων 
για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μεριμνούν για την έγκρισή του. Το πρόγραμμα 
ελέγχων περιλαμβάνει κατ` ελάχιστο τον αριθμό των προγραμματισμένων ελέγχων, τις 
προτεραιότητες της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και τα κριτήρια κινδύνου που 
λαμβάνονται υπόψη. δ) Καταρτίζουν τα φύλλα ελέγχου και τις κατευθυντήριες οδηγίες για 
τη συμμόρφωση. ε) Αναλύουν τα αποτελέσματα μεμονωμένων ελέγχων, καθώς και όλων των 
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ελέγχων που πραγματοποιούνται ετησίως και δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της σχετικής 
ανάλυσης. στ) Διεξάγουν αξιολόγηση κινδύνου, αναπτύσσουν κριτήρια κατάταξης σε 
κατηγορία κινδύνου και μεριμνούν για την έγκρισή τους. ζ) Καταρτίζουν Μοντέλο Ενεργειών 
Συμμόρφωσης (ΜΕΣ). η) Διοργανώνουν και παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευση στους 
ελεγκτές. θ) Διεξάγουν έρευνες και μελέτες για την αξιολόγηση νέων κινδύνων ή αλλαγών σε 
υφιστάμενους κινδύνους. ι) Συνεργάζονται με άλλες εποπτεύουσες αρχές και φορείς της 
Διοίκησης για τους σκοπούς της δράσης τους. ια) Συλλέγουν και ενημερώνουν τα δεδομένα 
ελέγχου των οικονομικών φορέων και εγκαταστάσεων και τις πληροφορίες σχετικά με τον 
κίνδυνο αυτών για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών και της αξιολόγησης 
κινδύνου. ιβ) Προτείνουν τροποποιήσεις της νομοθεσίας που αφορά στις απαιτήσεις 
συμμόρφωσης. ιγ) Συντάσσουν αναφορά για τη δράση και λειτουργία τους κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο. ιδ) Υποστηρίζουν τη συμμόρφωση, μέσω παροχής κατευθυντήριων 
οδηγιών και πληροφόρησης των οικονομικών φορέων και κάθε ενδιαφερόμενου. ιε) Ορίζουν 
τους ελεγκτές που ασκούν την εποπτεία των φορέων οικονομικών δραστηριοτήτων και των 
προϊόντων.». 

3. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 133 του ν. 4512/2018, η οποία έχει ως εξής: «3. Η 
Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων 
της ως εξής: α. Τμήμα Απλοποίησης Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων: αα. 
Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για τη διασφάλιση της οριζόντιας εφαρμογής των 
θεσμικών παρεμβάσεων, καθώς και της συνοχής της μεταρρύθμισης σχετικά με την 
απλοποίηση της αδειοδότησης των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Γενικό Μέρος του ν. 4442/2016. ββ. Διαμορφώνει, σε συνεργασία με τα συναρμόδια 
Υπουργεία, τη στρατηγική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με θέματα 
απλούστευσης της αδειοδότησης των οικονομικών φορέων. γγ. Υποστηρίζει την Ομάδα 
Διαχείρισης Έργου του άρθρου 16 του ν. 4442/2016. δδ. Σχεδιάζει και προωθεί, σε 
συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες για την 
περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων. εε. Συνεργάζεται με αδειοδοτούσες αρχές και φορείς εκπροσώπησης των 
επιχειρήσεων - κοινωνικούς εταίρους για τη διαμόρφωση πολιτικών βελτίωσης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. στστ. Παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες προς τις αρμόδιες 
αρχές, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης 
νομοθετικής ερμηνείας και εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών ενεργειών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Γενικό Μέρος του ν. 4442/2016. ζζ. Αναλύει και αξιολογεί τις επιπτώσεις της 
εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών ενεργειών και λειτουργεί ως αποθετήριο τεχνογνωσίας 
και εμπειρίας, όσον αφορά την αδειοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων. ηη. 
Συνεργάζεται με τα Τμήματα Β` και Γ της Διεύθυνσης με σκοπό την ανατροφοδότηση, 
ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βελτιωτικές 
προτάσεις επί του θεσμικού πλαισίου. θθ. Συμβάλλει στη διάχυση των μεταρρυθμιστικών 
ιδεών, την εκπαίδευση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών και προωθεί και διαδίδει τις 
καλές πρακτικές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την απλοποίηση της αδειοδότησης. 
β. Τμήμα Συντονισμού Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων: αα. 
Παρακολουθεί και συντονίζει, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τις ενέργειες για τη 
διασφάλιση της οριζόντιας εφαρμογής των θεσμικών παρεμβάσεων, καθώς και της συνοχής 
της μεταρρύθμισης σχετικά με την επο- πτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της 
αγοράς προϊόντων, σε συνεργασία με τις Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και 
τις Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 130. ββ. 
Υποστηρίζει τις ανωτέρω αρχές για την έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας και την 
αποτελεσματική εφαρμογή των προτεινόμενων προσεγγίσεων και εργαλείων του παρόντος 
νόμου. γγ. Διαμορφώνει σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις εποπτεύουσες 
αρχές τη στρατηγική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με θέματα εποπτείας των 
οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων. δδ. Υποστηρίζει την Ομάδα 
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Διαχείρισης Έργου του άρθρου 134. εε. Παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες προς τις αρμόδιες 
αρχές για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης νομοθετικής ερμηνείας και εφαρμογής της 
μεθοδολογίας και των εργαλείων εποπτείας του παρόντος. στστ. Αναλύει και αξιολογεί τις 
επιπτώσεις της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών ενεργειών και λειτουργεί ως αποθετήριο 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας όσον αφορά την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και 
της αγοράς προϊόντων. ζζ. Συνεργάζεται με τα τμήματα Α` και Γ` της Διεύθυνσης με σκοπό την 
ανατροφοδότηση, ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων που δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν για βελτιωτικές προτάσεις επί του θεσμικού πλαισίου. ηη. Συμβάλλει στη 
διάχυση των μεταρρυθμιστικών ιδεών, την εκπαίδευση του προσωπικού των αρμόδιων 
αρχών και προωθεί και διαδίδει τις καλές πρακτικές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για 
την αναμόρφωσης της άσκησης εποπτείας στις οικονομικές δραστηριότητες και την αγορά 
προϊόντων. γ. Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ- ΑΔΕ): αα. Προσδιορίζει τις προδιαγραφές 
λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, με σκοπό την αποτελεσματική 
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης και εποπτείας οικονομικών 
δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό το τμήμα συνεργάζεται με τις 
αρμόδιες αρχές αδειόδοτησης και εποπτείας, καθώς και με τη Γενική Δ/νση Ψηφιακής 
Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. ββ. 
Μεριμνά για τη διαχείριση του συστήματος, τη διασφάλιση της παραγωγικής του λειτουργίας 
και των βελτιώσεών του. γγ. Διασφαλίζει, μέσω του περιεχομένου του ΟΠΣ- ΑΔΕ, τη 
διαθεσιμότητα επικαιροποιημένων δεδομένων, στατιστικών στοιχείων, αναφορών, 
κατευθύνσεων για την εφαρμογή της μεθοδολογίας εποπτείας, σχετικών υποδειγμάτων των 
χρησιμοποιούμενων εργαλείων και εν γένει πληροφόρησης για την απλοποίηση της 
αδειοδότησης και την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς 
προϊόντων. δδ. Επεξεργάζεται τα δεδομένα του ΟΠΣ-ΑΔΕ με στόχο την υποστήριξη της 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των ενεργειών αρμοδιότητας των 
τμημάτων Α` και Β` της ίδιας Δ/νσης και γενικότερα με σκοπό τη διατύπωση βελτιωτικών 
προτάσεων επί του θεσμικού πλαισίου. εε. Υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές εφαρμογής και 
τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις -μέσω λειτουργίας help desk ή άλλων εργαλείων και 
λειτουργιών- σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών και οδηγιών για τη χρήση του ΟΠΣ-
ΑΔΕ.». 

4. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 134 του ν. 4512/2018, η οποία έχει ως εξής: « Άρθρο 
134 Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία (Ο.Δ.Ε.). 1. Με πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου συνιστάται Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε) για την εποπτεία των 
οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων, στην οποία μετέχουν: α) Ο Γενικός 
Γραμματέας Βιομηχανίας, ως Πρόεδρος β) Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας 
Πρωθυπουργού γ) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης δ) Ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ε) Ο Πρόεδρος του Ενιαίου 
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στ) Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
ζ) Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών η) Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών θ) Ο Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ι) Ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης ια) Ο Ειδικός Γραμματέας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιβ) Ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ιγ) Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ιδ) Ο Γενικός Γραμματέας 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ιε) Ο 
Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ιστ) Ο Ειδικός 
Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ιζ) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. ιη) Ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Εσωτερικών ιθ) Ο Αρχηγός της 
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Ελληνικής Αστυνομίας κ) Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος κα) Ο Αρχηγός του 
Λιμενικού Σώματος κβ) Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κγ) Ο 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κδ) Ο Ειδικός Γραμματέας 
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 2. α. Η Ο.Δ.Ε. για την εποπτεία 
προγραμματίζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την 
εφαρμογή του παρόντος. Η ΟΔΕ αποτελεί γνωμοδοτικό, επιτελικό και συμβουλευτικό όργανο 
προς τους αρμόδιους υπουργούς για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη συντονισμένη χάραξη 
της εθνικής πολιτικής για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς 
προϊόντων ως προς το σύνολο των πεδίων εποπτείας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος, την παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής του καθώς και για κάθε θέμα 
σχετικό με την βελτίωσή του. β. Η Ο.Δ.Ε. προσδιορίζει τους βραχυπρόθεσμους, 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την εποπτεία, και τις απαραίτητες 
δράσεις για την υλοποίηση τους. γ. Η Ο.Δ.Ε. είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων 
σχετικών με τη χρηματοδότηση των ενεργειών εποπτείας, και συνεργάζεται προς τούτο με το 
Υπουργείο Οικονομικών.». 

5. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4512/2018, η οποία είχε ως εξής: «1. Οι 
έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχων που καταρτίζεται από την 
εποπτεύουσα αρχή.». 

6. Τροποποιείται το άρθρο 140 του ν. 4512/2018 με την προσθήκη παραγράφου 7α μετά 
την παράγραφο 7 και την τροποποίηση της παρ. 8, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο140 
Διαχείριση καταγγελιών 1. Καταγγελίες σχετικά με τη δραστηριότητα οικονομικού φορέα ή 
εγκατάστασης μπορεί να υποβληθούν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς την 
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά, εγγράφως, 
τηλεφωνικώς κ.λπ.) 2. Οι καταγγελίες αξιολογούνται με τα εξής κριτήρια: α) τη συμβατότητα 
με το πεδίο αρμοδιότητας της εποπτεύουσας αρχής. β) το προφανώς αβάσιμο και αστήρικτο 
του περιεχομένου τους. γ) την κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων που επιτρέπουν τη 
διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου ή έρευνας δ) την κατ` αρχήν εκτίμηση ότι η αναφορά 
στοιχειοθετεί παράβαση νομοθεσίας. ε) την επαναληψιμότητα του περιστατικού. στ) τον 
χρόνο που έχει παρέλθει από την διαπίστωση του προβλήματος. ζ) την εκτίμηση του βαθμού 
επικινδυνότητας ως προς τις άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις στο κοινό ή σε άλλη πτυχή 
δημοσίου συμφέροντος. η) την ομάδα καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο και την τυχόν 
χρήση από ευαίσθητες ομάδες. θ) τη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων εξέτασης 
προσκομισθέντος δείγματος. ι) την αξιοπιστία τους όταν προέρχονται από επανειλημμένη 
υποβολή τους από τον ίδιο καταγγέλλοντα χωρίς να αποδεικνύεται σε προγενέστερους 
ελέγχους η ακρίβειά τους. 3. Μετά την αξιολόγηση της προηγούμενης παραγράφου και 
ανάλογα με τη σοβαρότητα της καταγγελίας η εποπτεύουσα αρχή προβαίνει σε μία ή 
περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες: α) αρχειοθέτηση της καταγγελίας, β) καταγραφή 
της καταγγελίας για την εν λόγω δραστηριότητα που ενδεχομένως να εξετασθεί στο πλαίσιο 
του ευρύτερου προγραμματισμού ελέγχων, γ) άμεση διερεύνηση κατά προτεραιότητα η 
οποία μπορεί να περιλαμβάνει και τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου και δ) ενημέρωση της 
αρμόδιας αρχής εάν πρόκειται για καταγγελία που υποβλήθηκε αναρμοδίως. 4. Οι 
εποπτεύουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαντούν μεμονωμένα ή να διεξάγουν επιτόπιο 
έλεγχο μετά από κάθε καταγγελία και να κοινοποιούν απάντηση προς τον καταγγέλλοντα, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην κείμενη νομοθεσία για κάποιο πεδίο εποπτείας. 6. Η 
εποπτεύουσα αρχή παρέχει τους απαραίτητους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη 
διαχείριση και την αξιολόγηση των καταγγελιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των 
οικονομικών φορέων. Η εποπτεύουσα αρχή παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό 
που διενεργεί την αξιολόγηση των καταγγελιών. 7. Η εποπτεύουσα αρχή μπορεί να αξιολογεί 
αυτεπαγγέλτως και άλλες πληροφορίες που τίθενται σε γνώση της, όπως δημοσιεύσεις στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλο μέσο, η διαχείριση των 
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οποίων πραγματοποιείται αναλογικά με τον τρόπο που η εποπτεύουσα αρχή αξιολογεί τις 
καταγγελίες. 8. Με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής 
καθορίζονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια, πλέον αυτών της παρ. 2, και ο 
συνδυασμός αυτών για την αξιολόγηση της καταγγελίας και για την παραπομπή της, εφ` όσον 
αυτό κρίνεται απαραίτητο, στο επόμενο στάδιο διαχείρισης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 

7. Τροποποιείται το άρθρο 152 του ν. 4512/2018 με την προσθήκη νέων παραγράφων 8 
και 9, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 152 Ελεγκτές 1. Οι ελεγκτές ορίζονται από την 
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. 2. Καθήκοντα εποπτείας ανατίθενται σε ελεγκτές που 
διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και επαρκή εμπειρία στη διεξαγωγή του 
ελέγχου ή επαρκή εμπειρία στο αντικείμενο εποπτείας της συγκεκριμένης οικονομικής 
δραστηριότητας ή ομάδων οικονομικών δραστηριοτήτων ή προϊόντων. 3. Οι ελεγκτές ασκούν 
τις ενέργειες εποπτείας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εποπτεύουσας αρχής την 
οποία αντιπροσωπεύουν. Σε περίπτωση που, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αντιληφθούν 
στοιχεία χρήσιμα για άλλη αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση 
την αρχή αυτή. Στην περίπτωση αυτή διεξάγονται κοινοί έλεγχοι, σύμφωνα με το άρθρο 140, 
εφόσον αυτό είναι εφικτό. 4. Όλοι οι ελεγκτές με καθήκοντα εποπτείας παρακολουθούν 
επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου και ζητήματα 
επαγγελματικής δεοντολογίας. Η Διεύθυνση Συντονισμού Κανονιστικού Πλαισίου και 
Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες 
αρχές διοργανώνει τακτικά επιμορφωτικά σεμινάρια για την βελτίωση των δεξιοτήτων και 
γνώσεων των ελεγκτών τους. Οι εποπτεύουσες αρχές μεριμνούν για τη διοργάνωση 
εξειδικευμένων σεμιναρίων για ελεγκτές, σε περιπτώσεις αλλαγών της κείμενης νομοθεσίας 
και των προβλεπόμενων διαδικασιών του αντικειμένου αρμοδιότητάς τους. 5. Νέοι ελεγκτές, 
για περίοδο έξι (6) μηνών από την ανάθεση των καθηκόντων τους διεξάγουν ελέγχους υπό 
την επίβλεψη ελεγκτών με μεγαλύτερη εμπειρία. 6. Οι εποπτεύουσες αρχές είναι υπεύθυνες 
για την ποιότητα της εργασίας των ελεγκτών τους, παρακολουθούν το έργο τους και 
παρέχουν συστάσεις για βελτίωση με βάση την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 
της εργασίας. 7. H αξιολόγηση της απόδοσης των ελεγκτών οδηγεί στη διατύπωση 
συστάσεων σχετικά με την επιμόρφωση ή καθοδήγησή τους.». 

Με το άρθρο 39: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), η οποία έχει ως εξής: «2. 
Οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της περίπτωσης β` της 
παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007 (Α` 161), που έχουν εγκαταστήσει και θέσει σε 
λειτουργία κατασκευές κεραιών ή όσοι έχουν υποβάλει δήλωση μέσω της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 65 του ν. 4155/2013, οφείλουν [εντός έξι (6) μηνών] από τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος να υποβάλουν Δήλωση στην Ε.Ε.Τ.Τ. με τα ακόλουθα στοιχεία:  α) 
περιγραφή της κατασκευής κεραίας,  β) ύψος του ιστού με όλα τα κεραιοσυστήματα επ’ 
αυτού,  γ) ακριβή τοποθεσία με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 1987,  δ) φωτογραφίες της 
εγκατάστασης και του οικίσκου με το περιεχόμενο αυτού,  ε) υπεύθυνη δήλωση περί της 
ακρίβειας των ως άνω.  H E.E.T.T. δημοσιεύει τις ως άνω Δηλώσεις στο δικτυακό της τόπο. Οι 
διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και για όλα τα 
κεραιοσυστήματα τα οποία μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν ραδιοφωνικές εκπομπές αυτής.». 

 

Με το άρθρο 40: 
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1. Καταργείται το άρθρο 24Α του ν. 2075/1992 (Α’ 129), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρον 24Α. 
Εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στην ξηρά. 1. Εκτός από τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, για την εγκατάσταση  κεραίας σταθμού στην ξηρά, εξαιρουμένης της λήψης 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που προσδιορίζονται για απευθείας λήψη 
από το ευρύ κοινό, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών πάνω στις 
οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες, και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις σε 
δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, εφόσον δεν 
προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, ύστερα από άδεια του οικείου 
νομάρχη. Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε ραδιοφωνικούς  και τηλεοπτικούς σταθμούς που 
έχουν άδεια  ιδρύσεως και λειτουργίας και   τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που έχουν ως 
αντικείμενο την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και φυσικά 
ή νομικά  πρόσωπα που εγκαθιστούν ανεξάρτητα  δίκτυα με άδεια του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. 3. Με κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνονται οι   θέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και οι ειδικοί 
όροι δημιουργίας πάρκων κεραιών οίκοθεν ή ύστερα από προτάσεις δημόσιων ή ιδιωτικών 
φορέων που αφορούν τη δημιουργία, χρήση και λειτουργία πάρκων κεραιών. Με αποφάσεις 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι δυνατό να ανατίθεται σε δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα  η υλοποίηση του έργου της   δημιουργίας πάρκου κεραιών. 4. Στις κοινές 
αποφάσεις για τα πάρκα κεραιών σταθμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης  ορίζονται οι 
μεταβατικές διατάξεις για την υποχρεωτική   ένταξη των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
σταθμών στα πάρκα κεραιών. 5. α. Επιτρέπεται  ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων 
σταθμών ραδιοεπικοινωνίας πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό 
στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 και δομικών κατασκευών (μεταλλικών 
πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λ.π.) για την  τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης 
ραδιοηλεκτρικών σημάτων πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ως εξής: (1) Για 
τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα   κτιρίου, στο πέραν του 
υποχρεωτικώς αφιεμένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και εντός κτιρίου. 
(2) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: Όπως στην περίπτωση (1) και σε γήπεδα ελάχιστου 
εμβαδού 500 τ.μ. και σε αποστάσεις από τα όρια των γηπέδων τουλάχιστον 5μ. β. Το 
εμβαδόν του οικισμού, όταν αυτός τοποθετείται σε δώμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 
τ.μ. και το ύψος του τα 2,40 μέτρα. Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τ.μ. και το ύψος του τα 3.5 μέτρα. γ. Όταν ο οικίσκος και η 
δομική κατασκευή τοποθετούνται στο δώμα δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης 
και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου. δ. Για την έγκριση τοποθέτησης των 
παραπάνω εγκαταστάσεων σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχής ειδικής προστασίας :(π.χ. 
περιοχές του άρθρου 28 του ν. 1577/1985 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση 
αρμοδίων υπηρεσιών ή και της Ε.Π.Α.Ε. και κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών σε αυτές διατάξεων 
και περιορισμών. ε. Για την κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν 
απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια  
πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των παρακάτω   δικαιολογητικών: 1. Αίτηση 
ενδιαφερόμενου. 2. Δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων των μελετών και επιβλέψεων του 
έργου. 3. Τοπογραφικό διάγραμμα συνοδευόμενο από σαφές οδοιπορικό, όπου απαιτείται 
και διάγραμμα κάλυψη. 4. Σχηματική τομή του κτιρίου με υψόμετρα, κλίμακα 1:200 και 
κάτοψη δώματος ή χώρου του κτιρίου σε κλίμακα 1:50 όπου απαιτείται. 5. Σχέδια του 
οικίσκου σε κλίμακα 1:50  και πρόσφορη κατά περίπτωση κλίμακα της δομικής κατασκευής 
επί της οποίας τοποθετείται η κεραία, εγκεκριμένα από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου μεταφορών και Επικοινωνιών. 6. Στατική μελέτη του οικισμού και της δομικής 
κατασκευής επί της οποίας θα τοποθετηθούν οι κεραίες με δήλωση αντοχής δύο πολιτικών 
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μηχανικών περιπτώσεις κατασκευής τους σε υφιστάμενο μελέτη ενίσχυσής του όταν 
απαιτείται. 7. Φωτογραφία της κύριας όψης του υφιστάμενου κτιρίου. 8. Οι κατά το εδάφιο 
(δ) εγκρίσεις, όπου απαιτείται. 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που υπογράφει 
μηχανικός ότι η κατασκευή κεραίας βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε κτήριο 
νομίμως υφιστάμενο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, όπως 
ισχύει, ή σε κτήριο ή τμήμα κτηρίου, το οποίο έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχει 
ανασταλεί η κατεδάφισή του ή κατά τις κείμενες διατάξεις (ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 
4014/2011, ν. 4178/2013). 10. Προϋπολογισμό του έργου και σημειώματος πληρωμής 
φόρων, εισφορών και αμοιβών μηχανικών. στ. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων του εδαφίου 
(α) με τα δίκτυα των κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται ύστερα από βεβαίωση της 
πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
ζ. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού 
που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6. Στον 
προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (έργα - μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών) εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεως για την υλοποίηση των πάρκων κεραιών 
και των Κέντρων Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών. 7. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Επικοινωνιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου και να καθορίζονται οι εφαρμοζόμενοι τεχνικοί κανονισμοί και οι λεπτομέρειες της 
διαδικασίας έκδοσης των εγκρίσεων.» 
 
2. Καταργείται το άρθρο 1 του ν. 2801/2000 (Α’ 46), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 1. Κεραίες. 
1. Ορισμοί. Α. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και 
δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη 
διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία 
ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία 
συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός. Β. Πάρκο κεραιών: Καθορισμένος 
ειδικός χώρος, όπου επιτρέπεται η δημιουργία και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών. Γ. 
Διαχειριστής πάρκου κεραιών: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει την 
οργάνωση και συντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών. Δ. Κατασκευή 
κεραίας: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών 
στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης 
ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής 
κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο. 
2. Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά. Α. Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην 
ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή 
χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, 
απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από 
την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται: α)Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των 
Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 
(Ε.Κ.Α.Β.) β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και 
ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή 
μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν 
προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και εφόσον έχει 
χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης. γ) Οι κατασκευές 
κεραιών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είτε για την 
αεροναυτική ραδιοπλοήγηση είτε για επικοινωνίες και εφόσοv έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή 
έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης. δ) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης 
ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: (αα) Έχουν 
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σε ισχύ άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στην οποία περιλαμβάνεται 
περιγραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίσταται στο κτίριο που αναγράφεται στην 
άδεια. (ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) 
μέτρων από τη βάση της. (γγ) Η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή τουλάχιστον τέσσερα 
(4) μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου. ε) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης C8 
για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: (αα) Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και 
λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής 
κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της. στ) Οι κατασκευές μικρών 
κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων. ζ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών 
που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας (π.χ. εντός 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτημάτων κτιρίων κ.λπ.). η) Οι κατασκευές 
κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό. Β. Πριν από νέα 
κατασκευή κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής, ο κάτοχος του σταθμού πρέπει 
να μεριμνήσει για την έκδοση της άδειας ή την τροποποίησή της. Σε περίπτωση που την 
κατασκευή κεραίας χρησιμοποιούν από κοινού δύο ή περισσότεροι φορείς, η αίτηση 
υποβάλλεται από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Γ. Για την έκδοση της άδειας 
απαιτούνται η εκχώρηση ή έγκριση των ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, η 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η 
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της 
αεροπλοΐας. Δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η 
μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλεται για κάθε περίπτωση νέας ή 
υφιστάμενης κατασκευής, τα στοιχεία και οι όροι που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην 
άδεια, η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοσή της, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την 
έκδοση των αποφάσεων αυτών εφαρμόζονται οι δια' τάξεις του άρθρου 24Α του ν. 
2075/1992 (ΦΕΚ 124 Α'). Ε. Για την εγκατάσταση σταθμών των εταιρειών που παρέχουν 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, επιτρέπεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων 
των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο 
ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α') και δομικών 
κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λπ.) για την τοποθέτηση κεραιών 
εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό 
στερεό, ως εξής: α) Για τις εντός σχεδίου περιοχές: Σε άρτια οικόπεδα, σε δώμα κτιρίου, στο 
πέραν του, υποχρεωτικώς, αφημένου τμήματος του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου και 
εντός του κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής κεραίας και πάνω από την 
απόληξη κλιμακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα που κατασκευάζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του ν. 1577/1985. β) Για τις εκτός σχεδίου περιοχές: Όπως στην περίπτωση α', 
καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 500 τετραγωνικών μέτρων και σε αποστάσεις από 
τα όρια των γηπέδων τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων. Στην περίπτωση που η επέμβαση 
πραγματοποιείται σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας, επιτρέπεται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η κατασκευή οικίσκου και 
συναφών δομικών κατασκευών, απαραίτητων για τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας, 
κατά παρέκκλιση των ανωτέρω. Στ. Το εμβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε 
δώμα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 2,40 
μέτρα. Όταν αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα 35 τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα 3,5 μέτρα. Οι ανωτέρω μέγιστες επιτρεπτές 
επιφάνειες των οικίσκων προσαυξάνονται κατά 15% για κάθε φιλοξενούμενο πάροχο που 
κάνει κοινή χρήση του οικίσκου, ενώ η συνολική μέγιστη προσαύξηση στο εμβαδόν, 
ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόχων, δεν θα υπερβαίνει το 35% των προαναφερόμενων 
τιμών. Εάν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που 
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μεταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την 
εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 
τετραγωνικά μέτρα ανά πολυπλέκτη. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η 
κατασκευή κεραίας είναι στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του 
φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης και συντελεστή όγκου 
του οικοπέδου ή γηπέδου. Ζ. Για την έγκριση τοποθέτησης των παραπάνω εγκαταστάσεων 
σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας (όπως οι περιοχές της παρ. 9 του 
άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 1577/1985) και, κατ' εξαίρεση, των ισχυουσών 
σε αυτές διατάξεων και περιορισμών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των, κατά περίπτωση, 
αρμόδιων υπηρεσιών ή και της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.). Η. Για την 
τοποθέτηση, σύμφωνα με την παράγραφο αυτήν, των σχετικών εγκαταστάσεων, δεν 
απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια 
πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με την ίδια 
απόφαση μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των 
πολεοδομικών εγκρίσεων και να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες η έγκριση 
από τον οικείο Νομάρχη των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης κατασκευών κεραιών 
αποτελεί προϋπόθεση της πολεοδομικής έγκρισης. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992. Θ. Η σύνδεση των 
εγκαταστάσεων όλων των σταθμών και των κατασκευών κεραιών με τα δίκτυα των 
κοινωφελών οργανισμών επιτρέπεται, ύστερα από έγγραφο της πολεοδομικής υπηρεσίας, 
στο οποίο βεβαιώνεται ότι έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και είναι δυνατή η 
σύνδεση. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ανακαλέσουν τις άδειες που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο ή διατάξουν για οποιονδήποτε λόγο την άμεση διακοπή λειτουργίας των 
σταθμών, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους κοινωφελείς 
οργανισμούς του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι οφείλουν να διακόψουν αμελλητί την 
παροχή κάθε μορφής υπηρεσίας στους σταθμούς αυτούς. Ι. Στις δημιουργούμενες ως άνω 
εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού, που καθορίζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 
Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έως την έκδοση της παραπάνω απόφασης 
ακολουθείται η μέχρι σήμερα διαδικασία. ΙΑ. Η περίπτωση α) της παρ. 6 του άρθρου 17 του 
ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 213 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 'α) Να εκπέμπουν αποκλειστικά εντός της 
ζώνης 470 έως 838 ΜΗΖ εκτός των διαύλων όπου εκπέμπει η Ε.Ρ.Τ. ή αυτών που έχουν 
εκχωρηθεί στην Ελλάδα με βάση τη Συμφωνία της Στοκχόλμης (ν. 1552/1985 ΦΕΚ 90 Α'), 
αποκλειστικά από ένα μόνο δίαυλο ανά κέντρο εκπομπής, τον οποίο χρησιμοποιούσαν κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης προκήρυξης και μόνο από εγκαταστάσεις 
εκπομπής που λειτουργούσαν νόμιμα κατά την ίδια ημερομηνία. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί 
να επιτραπεί η μετεγκατάσταση ή η εγκατάσταση νέων κέντρων ή άλλων θέσεων εκπομπής 
εντός του ίδιου νομού και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, με σκοπό την πληρέστερη και 
τεχνικά αρτιότερη κάλυψη της γεωγραφικής περιοχής στην οποία αντιστοιχεί η υποβληθείσα 
αίτηση. Εφόσον στους ανωτέρω σταθμούς χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, οι σταθμοί αυτοί 
οφείλουν να εκπέμπουν αποκλειστικά από τα κέντρα και τις θέσεις εκπομπής που 
προβλέπονται στις οικείες κανονιστικές διατάξεις. Επίσης, δεν επιτρέπεται η παρεμβολή στις 
επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ε.Ρ.Τ., του 
Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση και 
εφόσον η παρεμβολή βεβαιωθεί με τον προσφορότερο κατά την κρίση των αρμόδιων 
υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η άμεση διακοπή με κάθε νόμιμο 
μέσο και τρόπο της λειτουργίας του σταθμού που προκάλεσε την παρεμβολή. Η απόφαση 
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αυτή κοινοποιείται και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κίνηση της ποινικής δίωξης του 
άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 2328/1995. ΙΒ. Ο ΟΤΕ Α.Ε. και η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούνται σε λήψη αδείας 
όλων των κεραιοσυστημάτων, που έχουν εγκαταστήσει μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
νόμου, και στερούνται της σχετικής άδειας. Προς το σκοπό αυτόν, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών 
από τη δημοσίευσή του, οι άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών υποβάλλουν αίτηση με τα 
σχετικά δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Μέχρι παρελεύσεως της άνω προθεσμίας, τα 
κεραιοσυστήματα αυτά θεωρούνται ως νομίμως εγκατεστημένα. Σε περίπτωση κατά την 
οποία παρέλθει η προθεσμία αυτή και δεν υποβληθεί αίτηση ή δεν χορηγηθεί άδεια, τότε η 
εγκατάσταση αυτή θεωρείται παράνομη και επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται 
στο άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει, και διατάσσεται η κατεδάφιση αυτής. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να παραταθεί η άνω προθεσμία.  
3. Σήμανση κατασκευών κεραιών. Α. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί 
αρχείο όλων των κατασκευών κεραιών και για κάθε κατασκευή κεραίας εκχωρεί μοναδικό 
αριθμό εγγραφής της στο αρχείο αυτό. Σε περίπτωση που την κατασκευή κεραίας 
χρησιμοποιούν από κοινού δύο ή περισσότεροι φορείς, ο αποδέκτης του μοναδικού αριθμού 
εγγραφής κατασκευής κεραίας υποχρεούται να γνωστοποιεί τον αριθμό και στους 
υπόλοιπους φορείς. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
καθορίζεται το σύστημα δήλωσης των κεραιοσυστημάτων από όλους τους κατόχους 
κατασκευών κεραιών και εκχώρησης των μοναδικών αριθμών. Για κατασκευές κεραίας για 
τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24Α του ν. 
2075/1992, όπως ισχύει σήμερα και μέχρι την εκχώρηση νέων αριθμών, ως αριθμοί 
εγγραφής των κατασκευών κεραιών θεωρούνται οι αριθμοί των αδειών. Β. Κάθε κάτοχος 
κατασκευής κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση της, 
ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία ή το 
ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής κατασκευής κεραίας. 
4. Εγκατάσταση κεραιών σε δάση - Πάρκα κεραιών. Β. Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και 
τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ίδρυση, εγκατάσταση και 
λειτουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν 
ανεξάρτητα δίκτυα με άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Γ. Με κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 
Γεωργίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
καθορίζονται οι θέσεις, o τρόπος οργάνωσης και οι ειδικοί όροι δημιουργίας πάρκων 
κεραιών, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποχρεωτική 
τοποθέτηση των πομπών των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στα πάρκα αυτά. Δ. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι 
όροι και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των κατασκευαστών και διαχειριστών πάρκων 
κεραιών, το σύστημα εποπτείας των ραδιοεκπομπών, οι κανονισμοί λειτουργίας των πάρκων 
κεραιών, οι οικονομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις των κατόχων εγκατεστημένων στα 
πάρκα κατασκευών κεραιών έναντι των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, οι λεπτομέρειες 
για την κοινή χρησιμοποίηση κατασκευών κεραιών από πολλούς κατόχους σταθμών και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αποτελεσματική λειτουργία των πάρκων κεραιών. Οι 
κάτοχοι των εγκατεστημένων στα πάρκα κεραιών και σταθμών καταβάλλουν ενοίκιο και τέλη 
που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Ειδικά για τα ραδιοτηλεοπτικά πάρκα του Νομού Αττικής, η ανάθεση του 
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνεται κατά παρέκκλιση όλων των κειμένων διατάξεων, 
εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί και επείγοντες λόγοι σχετικοί με την ομαλή και ιδίως ασφαλή 
λειτουργία του εθνικού αερολιμένα στην περιοχή Σπάτων. Ε. Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων (έργα-μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών) εγγράφονται 
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πιστώσεις για την υλοποίηση των πάρκων κεραιών, των Κέντρων Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών 
και του συστήματος εποπτείας της αγοράς και ελέγχου διακίνησης ασυρματικών συσκευών 
και συσκευών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των διατάξεων για την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα. 
5. Ποινές. Α) Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής 
κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής 
ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, 
ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς 
άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, 
εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να 
πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των 
εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή με δόλο εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του 
ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από επτά 
χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ έως τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ευρώ. Σε περίπτωση 
καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της τυχόν υφιστάμενης άδειας και η δήμευση του 
εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεών του. Β) Με φυλάκιση μέχρι δύο 
(2) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες 
από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό 
Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, 
αφαιρείται η τυχόν υφιστάμενη άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται 
όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις και δημεύεται με 
αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Τα αδικήματα των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ 
θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας. Γ) Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, 
στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά: α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε 
πιστοποιητικό πληρότητας ή β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου 
τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων, 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η 
παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, 
συνυπολογίζονται στο ποσοστό εκ του αποθεματικού που καταβάλει η Ε.Ε.Τ.Τ. στο Δημόσιο 
και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Δ) Με 
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της 
Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Περιφέρειας ύψους μέχρι 
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για 
την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των 
κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί 
σήμανσης των κατασκευών κεραιών. Ε) Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων 
επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ή με πρωτοβουλία αυτής, 
διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195). ΣΤ) Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων 
δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν 
άσκηση των προβλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα εξοφλούνται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής 
απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό 
(30%). Μετά την παρέλευση του μηνός η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.» 
 
3. Καταργείται το άρθρο 30 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 30. 
Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών. 1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
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εφαρμόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το 
στοιχείο Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46). 
2. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της ή με 
συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει 
την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από 
κάθε κεραία: α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% 
τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου 
πόλεως, β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή 
του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί 
αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής 
κεραίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και του 
εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζεται ο 
τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
3. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και συνοδεύεται από την καταβολή 
σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την 
Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του ποσού της παραγράφου 5. Τα 
αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται άμεσα στον 
ιστοχώρο της Ε.Ε.Α.Ε. και συγκεντρωτικά ανά έτος. 
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ’ αριθμ. 
53571/3839/6.9.2000 (Β΄ 1105) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Με κοινή απόφαση των 
υπουργών αυτών μπορεί να τροποποιείται η άνω απόφαση. 
5. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών 
προκαταβάλλουν στην Ε.Ε.Α.Ε. ετήσιο τέλος ύψους διακoσίων είκοσι (220) ευρώ για την 
εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων 
ακτινοβολίας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου 
για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται όλα τα σχετικά με την επιβολή και 
είσπραξη του τέλους θέματα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε 
φορά αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του 
ανωτέρω τέλους, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των 
ελέγχων της παραγράφου 2, καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης 
του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων του άρθρου 22 του ν. 4053/2012. 
Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί το μέρος των εσόδων που προβλέπονται στην 
παράγραφο αυτή και διατίθενται από την Ε.Ε.Α.Ε. στους δήμους ή άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς για την κάλυψη πάσης φύσεως εξόδων τους σχετικών με τη λειτουργία του Εθνικού 
Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. 
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η ειδική 
διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών 
κεραιών. 
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση 
συναρμόδιων Υπουργών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών: α) Σε πυλώνες ισχυρών 
ρευμάτων. β) Σε πυλώνες φωτισμού. γ) Κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών. δ) Εντός 
εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων. 
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8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, 
κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν σε εγκαταστάσεις 
σταθμών και κατασκευών κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Οι ρυθμίσεις 
αφορούν την κατηγοριοποίηση των κεραιών και σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και 
τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο 
αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αδειοδότησης που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 (Α΄46) και στον παρόντα νόμο, όπως 
εκάστοτε ισχύουν, παραμένουν σε ισχύ. 
9. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για 
την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν 
υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, 
στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 
2 - 4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε 
ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδι-ου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Σύνταξη και υποβολή 
τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός 
ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες 
συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής 
υπουργικής απόφασης.  
9.α. Αν η Ε.Ε.Α.Ε. διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη (που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 53571/3839/2000, Β΄ 1105) 
ή/και τα συνημμένα σε αυτή σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την 
πραγματικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους υπολογισμούς της μελέτης ή τα 
μέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης 
αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με 
τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. 
ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο της 
κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίησή του και γνωστοποίησή 
της στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. 
και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών από την 
κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση 
συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των είκοσι (20) 
ημερών, από την κατάθεση της διορθωμένης μελέτης ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας 
προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του τμήματος του υπαίτιου σταθμού και 
γνωστοποίησή της στην Ε.Ε.Τ.Τ.  
10. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από 
την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων 
και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των 
τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 - 4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής 
υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. 
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες 
ζώνες της χώρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται 
ως εθνικά αναγκαία. Για τις ζώνες αυτές, η έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας 
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της παραγράφου 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α΄46) χορηγείται από τη Γενική 
Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
12. Πολεοδομικές παραβάσεις σε ακίνητα, επί των οποίων ήδη υφίσταται κατασκευή 
κεραίας, δεν θίγουν τη νομιμότητα της άδειας της κατασκευής κεραίας, εφόσον οι 
παραβάσεις δεν αφορούν την κεραία ή τον οικίσκο αυτής ή την ασφάλεια του κτιρίου, και 
υπό την προϋπόθεση, ότι το κτίριο ή το δώμα, επί του οποίου τοποθετείται η κεραία, δεν 
στερείται πολεοδομικής άδειας ή ότι αυτό δεν έχει ενταχθεί στην διαδικασία «Ρύθμισης 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου» με την καταβολή 
ειδικού προστίμου διατήρησης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση η κατασκευή 
κεραίας δεν εδράζεται επί του αυθαιρέτου τμήματος του κτιρίου. 
13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η 
έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική 
Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο 
2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46). Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης: α) Για 
τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 
4053/2012, αδειοδο-τημένες και αδειοδοτούμενες με βάση το προγενέστερο της έναρξης 
ισχύος του ν. 4053/2012 νομοθετικό πλαίσιο, η χορήγηση της έγκρισης έπεται της χορήγησης 
άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α 
του ν. 2075/1992 (Α΄129), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Τ. 
αρχιτεκτονικών σχεδίων. β) Για τις αδειοδοτούμενες με βάση την παράγραφο 17 κατασκευές 
κεραιών η χορήγηση της έγκρισης δεν αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης πιστοποιητικού 
πληρότητας από την Ε.Ε.Τ.Τ. ούτε προϋπόθεση της εγκατάστασης και λειτουργίας της 
κατασκευής κεραίας, εφόσον γι’ αυτή έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πληρότητας. Η χορήγηση 
της έγκρισης προηγείται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. και 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (Α΄ 129), χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση ή έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Τ. αρχιτεκτονικών σχεδίων. Η υποβολή και η διεκπεραίωση 
των αιτήσεων για τη χορήγηση πολεοδομικής έγκρισης γίνεται μέσω του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).  
14. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20KW και 
συνοδευτικών αυτών έργων (οικίσκοι κ.λπ.) που προορίζονται να υποστηρίξουν κατασκευές 
κεραιών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 
τοποθέτηση των εν λόγω συστημάτων ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
Η αδειοδότηση και η τοποθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν σχετίζονται με τις 
διατάξεις που αφορούν τις κατασκευές κεραιών και τη διαδικασία της έκδοσης άδειας 
κατασκευής κεραίας ή πιστοποιητικού πληρότητας που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ.. 
15. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του 
κοινού που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Ε.Ε.Α.Ε.. Κατά την 
πρώτη εφαρμογή του παρόντος, και μέχρι της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεως ή 
ανακλήσεώς της, εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 53571/3839/ 6.9.2000 κοινή υπουργική απόφαση 
«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». 
16. Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση 
της τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί ή αδειοδοτούνται από 
την Ε.Ε.Τ.Τ. βάσει του προγενέστερου του ν. 4053/2012 νομοθετικού πλαισίου, 
υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν 
αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών. Αν το διάστημα αυτό 
παρέλθει χωρίς απάντηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η 
πολεoδομική έγκριση και η κεραία δύναται να ηλεκτροδοτηθεί μετά από υποβολή σχετικής 
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υπεύθυνης δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία στην οποία δηλώνονται και τα τετραγωνικά 
που μισθώνει η εταιρεία τηλεπικοινωνιών επί του ακινήτου που θα συνοδεύεται από τον 
αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση 
άρνησης χορήγησης πολεοδομικής έγκρισης ή ανάκλησης της έγκρισης ή άρνησης αποδοχής 
δικαιολογητικών ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας για την έκδοση πολεοδομικής 
έγκρισης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αδειοδότησης, καθώς και για τις κατασκευές 
κεραιών που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο κύριος των εγκαταστάσεων 
κατασκευών κεραιών δικαιούται εντός τριάντα (30) ημερών αφότου έλαβε γνώση των ως 
άνω πράξεων να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος 
κρίνει οριστικά επί της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας των πράξεων της αρμόδιας 
Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούμενη έγκριση εντός 
εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου επί της προσφυγής από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195) και του ν. 4178/2013 
(Α΄ 174) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας 
της E.E.T.T. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρεί 
αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, 
σύμφωνα με την περίπτωση 1θ του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268), η οποία εκδικάζεται 
εντός ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσής της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά και 
για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο 
από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης 
περισσότερων αιτήσεων ακύρωσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, προσβάλλονται με έφεση, ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται 
εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσής της. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης 
τριών (3) μηνών από την υποβολή της προσφυγής προς τον Γενικό Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δύναται να 
προσφύγει στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΚΕΣΥΠΟΘΑ) το οποίο αποφασίζει επί της προσφυγής και δύναται με απόφασή του να 
παραπέμψει το φάκελο στην Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδο-μικών Κανονισμών 
(Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), 
προκειμένου όπως αυτή εκδώσει την αιτούμενη έγκριση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η 
προαναφερόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του π.δ. 
267/1998 (Α΄ 195) και του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε 
ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της Ε.Ε.Τ.Τ. Κατά της απόφασης της ΔΟΚΚ χωρεί 
αίτηση ακύρωσης ως ανωτέρω.  
17. Για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθούνται τα εξής: Α. Πριν την 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Ο ολοκληρωμένος φάκελος χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον 
περιλαμβάνει τις κάτωθι αιτήσεις/μελέτες: α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. β) Αίτηση για χορήγηση 
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων 
εκπομπής και λήψης όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωμάτων της 
Ε.Ε.Τ.Τ. ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, στις οποίες υπάγεται 
ο αιτών. γ) Μελέτη Ραδιοεκπομπών για την έκδοση Θετικής Γνωμάτευσης της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά 
περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των 
σχετικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. στ) Αιτήσεις που 
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πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση, κατά δήλωση του αιτούντα. ζ) Υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 για την πληρότητα του φακέλου. Κατά την υποβολή του ολοκληρωμένου 
φακέλου στο ΣΗΛΥΑ, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην καταβολή διοικητικού τέλους, το 
ύψος του οποίου ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Στο ως άνω διοικητικό τέλος ενσωματώνονται όλα 
τα τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες που 
εξετάζουν τις μελέτες/αιτήσεις. Οι υπογράφοντες τις μελέτες/αιτήσεις ευθύνονται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. Οι υπογράφοντες τις μελέτες τεχνικοί πρέπει να έχουν τα 
απαιτούμενα προσόντα και την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών τους σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ, ως 
και κάθε σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης οι 
αιτήσεις/μελέτες εξετάζονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες παράλληλα, 
ανεξάρτητα και χωρίς να προαπαιτείται η έγκριση ή η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων 
αρμοδίων υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που 
εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ρυθμίζεται κάθε θέμα 
σχετικό με τη λειτουργία του Σ Η ΛΥΑ , καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητάς της Ε.Ε.Τ.Τ. 
σχετικό με την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος. Οι 
κατασκευές κεραιών, που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 
4053/2012 (Α΄ 44), για τις οποίες υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων 
κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής, είναι δυνατόν να υπάγονται 
αποκλειστικά στη διαδικασία που προβλέπεται στη παρούσα ενότητα, εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Οι αναβαθμίσεις δεν αφορούν αλλαγές στον ιστό 
της κατασκευής κεραίας, ούτε αύξηση του συνολικού ύψους αυτής. (β) Έχει εκδοθεί θετική 
γνωμάτευση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επί σχετικής μελέτης, η οποία 
έχει υποβληθεί από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας, στην οποία αναφέρεται το σύνολο 
των κεραι-οσυστημάτων της κατασκευής κεραίας. Οι ως άνω κατασκευές κεραιών 
συνεχίζουν να θεωρούνται νομίμως λειτουργούσες εφόσον οι σχετικές αιτήσεις και τα 
δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός της προθεσμίας του άρθρου 31 του ν. 
4053/2012 (Α΄ 44), όπως εκάστοτε ισχύει και μέχρι τη χορήγηση άδειας ή πιστοποιητικού 
πληρότητας ή την απόρριψη της αίτησης από την Ε.Ε.Τ.Τ. και δεν είναι δυνατή η απόρριψη 
της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 
που υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης εφόσον ο μοναδικός λόγος μη 
έγκρισης ή απόρριψης είναι η ύπαρξη υφιστάμενης κατασκευής κεραίας. Δεν απαιτείται 
τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας ή του πιστοποιητικού πληρότητας, ούτε 
έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά η υποβολή Τυποποιημένης Δήλωσης στο 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) σε περίπτωση αναβάθμισης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των 
υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε επιπλέον τροποποίηση στο δομικό μέρος της υφιστάμενης 
κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της κατασκευής και του οικίσκου. Η 
Τυποποιημένη Δήλωση, που υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 
(ΣΗΛΥΑ), πρέπει να συνοδεύεται από: (α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που 
αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται με 
βάση την υπ’ αριθμ. 53571/3839/2000 (Β΄ 1105) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, (β) 
επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση επικαιροποίηση 
της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 
4014/2011. Μετά τη χορήγηση: (α) θετικής γνωμάτευσης της Ε.Ε.Α.Ε. και (β) απόφασης επί 
της επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή παρέλευσης τουλάχιστον 
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ενός (1) μηνός από την υποβολή της Τυποποιημένης Δήλωσης, εφόσον η κατασκευή κεραίας 
εντάσσεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας 
μπορεί να προβεί στην τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των 
χαρακτηριστικών εκπομπής. Β. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο 
ΣΗΛΥΑ, μέσα σε τέσσερις μήνες από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου 
του ανωτέρω στοιχείου Α΄, οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και να 
ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ: α) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή β) για την ύπαρξη τυπικών 
ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου αυτές να 
συμπληρωθούν/διορθωθούν ή γ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων 
αιτήσεων/μελετών. Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ηλεκτρονική 
υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α΄: α) Εκδίδει Άδεια 
Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του 
περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω 
στοιχείο Α΄. β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει 
στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου 
φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α΄, κατόπιν ελέγχου πληρότητας 
και με την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της ΕΕΑΕ και της ΥΠΑ, καθώς και χορήγησης 
δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Το εν λόγω Πιστοποιητικό καταργείται 
όταν εκδοθεί η κατά το παρόν στοιχείο Γ, σημείο Α΄, Άδεια Κατασκευής Κεραίας. γ) 
Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη 
απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης 
προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής του κατόχου της κατασκευής κεραίας. Δ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με 
τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS) δημοσιοποιεί τις κατασκευές 
κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας 
καθώς και όλες τις σχετικές εγκρίσεις με τα σχετικά συμπεράσματα των μελετών. Ε. Ο 
κάτοχος, μετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού 
Πληρότητας, δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας 
και οφείλει παράλληλα: α) Να κοινοποιεί την Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή το Πιστοποιητικό 
Πληρότητας στον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της θέσης 
εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας. β) Να έχει αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας 
ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία ή το 
ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο μοναδικός Αριθμός είτε της Άδειας είτε του 
Πιστοποιητικού Πληρότητας. Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας διαθέτει Άδεια 
Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας. ΣΤ. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. το 
Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία 
οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της 
απορριπτικής απόφασης προσφυγή του κατόχου της κατασκευής κεραίας ενώπιον 
διοικητικής αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο της κεραίας, ο οποίος οφείλει 
να προβεί σε άμεση αποξήλωση της συγκεκριμένης κατασκευής κεραίας. Ζ. Μέχρι τη 
λειτουργία του Σ Η ΛΥΑ , όσον αφορά τις υποβαλλόμενες μετά τη δημοσίευση του παρόντος 
αιτήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος ως εξής: α) ο ενδιαφερόμενος 
υποχρεούται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση/μελέτη σε κάθε αρμόδια υπηρεσία και να 
κοινοποιήσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα αποδεικτικά παραλαβής των σχετικών αιτήσεων/μελετών από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες. β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα σε τέσσερις μήνες από την 
αποδεδειγμένη παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/μελετών, οφείλουν να ελέγξουν τα 
θέματα αρμοδιότητάς τους και να ενημερώσουν εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον 
ενδιαφερόμενο: αα) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή ββ) για την ύπαρξη τυπικών 
ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου αυτές να 
συμπληρωθούν/διορθωθούν ή γγ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων 
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αιτήσεων/μελετών. γ) Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της τελευταίας αίτησης/μελέτης, προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στο 
ανωτέρω στοιχείο Γ΄. 
18. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. 
Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων απομακρύνονται εντός 
διαστήματος έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 
19. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κυρώνονται τεχνικοί 
κανονισμοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά 
και αφορούν: α. Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών. β. Την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών 
εγκαταστάσεων. γ. Άλλες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή 
υλικά. 
20. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ανατίθεται 
σε Οργανισμούς Τυποποίησης το έργο της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου 
μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παραγράφου 6 του άρθρου 75. 
22. Πάρκα κεραιών λειτουργούν μόνο με προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας των Πάρκων, οι διαχειριστές 
των Πάρκων Κεραιών εφόσον η παρουσία τους κρίνεται σκόπιμη, οι υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνουν οι διαχειριστές, η διαδικασία εγκατάστασης κεραιών, οι δικαιούχοι 
εγκατάστασης και το χρονοδιάγραμμα μετακίνησης στο Πάρκο Κεραιών υφιστάμενων 
κεραιών. 
23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι 
κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε σχετικό 
θέμα, για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, 
των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 
164W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, 
η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις 
αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 
(Α΄46) και του παρόντος νόμου, όπως ισχύουν. Οι λοιπές εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 (Α΄46) και στον παρόντα νόμο, όπως εκάστοτε ισχύουν, 
παραμένουν επίσης σε ισχύ.». 
  
4. Καταργείται το άρθρο 22 του ν. 4053/2012 (Α’ 44), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 22. Εθνικό 
Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. 1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
(Ε.Ε.Α.Ε.) είναι αρμόδια για τη διαρκή μέτρηση και καταγραφή, σε επιλεγμένες θέσεις, των 
επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών 
κεραιών κάθε είδους. 
2. Στην Ε.Ε.Α.Ε. δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που 
έχει ως αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς 
έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα 
νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, 
κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, 
ονομαζόμενο εφεξής «Δίκτυο» και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. 
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά 
από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, εγκατάστασης, 
χρηματοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Εθνικού 
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Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και εκδίδεται Κανονισμός του Εθνικού 
Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 
του παρόντος και με αυτόν καθορίζονται: α. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 
επιλογής των φορέων που συνδέονται στο Δίκτυο. β. Τα κριτήρια επιλογής της θέσης 
εγκατάστασης ή/ και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης ανάλογα με τις 
παρουσιαζόμενες ανάγκες. γ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, 
επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου. δ. Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των 
μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. ε. Η οργάνωση και παρακολούθηση από 
την Ε.Ε.Α.Ε., το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια, πάροχοι 
ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Τ.Ε.Ε., των μετρήσεων των τιμών της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η δημοσιοποίησή τους. ζ. Η δημοσίευση περιοδικών 
εκθέσεων από την Ε.Ε.Α.Ε. σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της τήρησης των 
ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 
4. Η Ε.Ε.Α.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
αναλαμβάνει την αρχική δημιουργία και υποστήριξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου 
Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και είναι αρμόδια για να: α. Σχεδιάζει και προγραμματίζει τις 
αναγκαίες μετρήσεις. β. Λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο καταχωρούνται 
όλα τα στοιχεία των μετρήσεων. γ. Αναλαμβάνει την παρουσίαση των δεδομένων των 
μετρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένη ιστοσελίδα με τη μορφή απλών και κατανοητών 
διαγραμμάτων ανά γεωγραφική περιοχή. δ. Μεριμνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση 
και αναβάθμιση, εφόσον απαιτείται, όλου του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.». 
 
5. Καταργείται το άρθρο 31 του ν. 4053/2012 (Α’ 44), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 31. 1. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 
λα΄ του ν. 3431/2006 ή του άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν. 3592/ 2007 (Α΄ 161), και οι πάροχοι 
δικτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν. 3592/2007, καθώς και οι νομίμως 
λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του 
άρθρου 5 του ν. 3592/2007, υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων των κατασκευών κεραιών 
που έχουν εγκαταστήσει. 
2. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών: α) για τις οποίες υπάρχει μελέτη 
ραδιοεκπομπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. ένα (1) 
μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και έχει υποβληθεί 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρμόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή 
κεραίας στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή β) οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκπομπή νομίμως λειτουργούντων 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών, βρίσκονται εκτός αστικού ιστού και λειτουργούν 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, 
οφείλουν, μέχρι τις 30.4.2014 να συμπληρώσουν το φάκελο της αίτησης για τη χορήγηση της 
άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. με αντίγραφα όλων των αιτήσεων, που έχουν 
υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
3. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών οφείλουν να υποβάλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. όλα τα 
απαιτούμενα για την έκδοση της άδειας δικαιολογητικά, που η έκδοσή τους εκκρεμεί στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ήτοι 
μέχρι τις 30.10.2015. Ειδικά, στην περίπτωση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 
Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), λόγω της πρόσφατης επανασύστασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με το 
ν. 4324/2015 (Α΄ 44), η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου υποβολής των απαιτούμενων 
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για την έκδοση της άδειας δικαιολογητικών, που η έκδοσή τους εκκρεμεί στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες, ορίζεται έως τις 31.12.2016. Οι αρνητικές απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, 
καθώς και οι αποφάσεις επί των προσφυγών κατ’ αυτών ενώπιον διοικητικής αρχής 
κοινοποιούνται απευθείας στην Ε.Ε.Τ.Τ.. 
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και εκδίδει την άδεια ή απορρίπτει 
αιτιολογημένα την αίτηση εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία συγκέντρωσης όλων των 
προβλεπομένων δικαιολογητικών και εγγράφων για κάθε πάροχο. Οι άδειες των ως άνω 
κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Για τις ως άνω κατασκευές κεραιών δεν επιτρέπεται η 
παράλληλη υπαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στην παρ. 13 του 
άρθρου 29 του παρόντος νόμου. 
5. Μέχρι την έκδοση της προβλεπομένης άδειας ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης 
από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι ως άνω εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως 
λειτουργούσες και αναστέλλεται η κατεδάφισή τους, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων 
δικαστικών αποφάσεων. 
6. Μετά την έκδοση της προβλεπομένης άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι κάτοχοι των ως άνω 
κατασκευών κεραιών οφείλουν να καταθέσουν αμελλητί στις αρμόδιες Πολεοδομικές 
Υπηρεσίες τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των 
εγκατεστημένων κεραιών. Μέχρι την έκδοση της προβλεπομένης έγκρισης από την αρμόδια 
Πολεοδομική Υπηρεσία ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής ενώπιον διοικητικής 
αρχής, οι ως άνω κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες και 
αναστέλλεται η κατεδάφισή τους, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών 
αποφάσεων. 
7. Για τις μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες 
υποβλήθηκε σχετική καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή διαπιστώθηκε αυτεπαγγέλτως η ύπαρξή 
τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 
ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο 
εγκατάστασής τους νομικό καθεστώς και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις, 
πλην της κατεδάφισής τους. Για τις εν λόγω κατασκευές κεραιών εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 
8. Οι κατασκευές κεραιών των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής 
εμβέλειας μπορούν να μεταβιβαστούν κατά κυριότητα σε πάροχο δικτύου επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. 
9. Εγκαταστάσεις που θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
μπορούν να ηλεκτροδοτούνται, εφόσον προσκομισθεί στον αρμόδιο για την ηλεκτροδότηση 
πάροχο βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι 
πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.». 
 

Με το άρθρο 42: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 4 του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012 (Α’ 82), στο οποίο 

προστίθεται παράγραφος 5, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 4 Διαδικασία έγκρισης 

και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης 1. Υποβολή Δήλωσης Εργασιών Εκσκαφής Πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, 

ο ενδιαφερόμενος πάροχος υποβάλλει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, «Δήλωση 

Εργασιών Εκσκαφής», σύμφωνα με το Προσάρτημα Ι, συνοδευόμενη από σκαρίφημα ή 

αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη όδευση και 

οι αντίστοιχες συντεταγμένες. Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στο Πληροφοριακό 

σύστημα για όλους τους χρήστες, για τη διευκόλυνση του συντονισμού παράλληλων 
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αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στη συγκεκριμένη περιοχή, υπό τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 28 παρ. 7 του παρόντος 

νόμου. 2. Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης α. Μετά την πάροδο 

πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης εργασιών εκσκαφής ο 

ενδιαφερόμενος πάροχος υποβάλλει αμέσως, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος αίτηση 

για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με το Προσάρτημα ΙΙ και δηλώνει τους 

αρμόδιους φορείς για την έγκριση και τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης. β. Μετά την 

υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου και το περιεχόμενο της 

αίτησης δεν τροποποιείται. γ. Ο αιτών μεριμνά ώστε ο ηλεκτρονικός φάκελος που 

υποβάλλεται να είναι πλήρης, δ. Με την επιφύλαξη τεχνικών περιορισμών για την 

αποθήκευση ή και την παρουσίαση της πληροφορίας από το Πληροφοριακό Σύστημα, ο 

αϊτών επισυνάπτει τα συνοδευτικά έγγραφα στον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης. Ειδικές 

τεχνικές λεπτομέρειες για τη μορφή των εγγράφων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης που προσδιορίζει τις προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος. ε. Το 

ιστορικό της εξέτασης κάθε αίτησης τηρείται ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμο σε όλους τους 

χρήστες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης, στ. Η αίτηση 

περιλαμβάνει τα παρακάτω περιοριστικώς οριζόμενα δικαιολογητικά: αα. Νομιμοποιητικά 

έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου. ββ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει ότι τα στοιχεία που υποβάλλει, μέσω 

του Πληροφοριακού Συστήματος, σε ηλεκτρονική μορφή είναι επαρκή, αληθή, ακριβή και 

δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους αντιφάσεις,, η οποία επιπλέον περιλαμβάνει και τα πλήρη 

στοιχεία του εργολάβου ή και των υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως την 

επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ/ΔΟΥ και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους, εφόσον 

αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης. Αν στην υπεύθυνη δήλωση δεν 

περιλαμβάνονται τα ανωτέρω στοιχεία του εργολάβου και των υπεργολάβων, τα στοιχεία 

αυτά δηλώνονται με την υπεύθυνη δήλωση της υποπεριπτ. δδ της περιπτ. ζ της παρ. 4. γγ. 

Σχέδιο ή σκαρίφημα η αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η 

προτεινόμενη η αιτούμενη όδευση, οι αντίστοιχες συντεταγμένες και οι τυπικές διατομές 

τομών. Με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης 

ευκολιών οι πάροχοι υποβάλλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα την τελική διαδρομή όδευσης 

(as built route) με τις αντίστοιχες συντεταγμένες. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων για την 

τελική διαδρομή όδευσης αποτελεί, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για την επιστροφή της 

εγγυητικής επιστολής της υποπεριπτ. αα της περιπτ. ζ της παρ. 4. δδ. Ενδεικτικά σχέδια - 

περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνουν 

υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως, 

των υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά 

περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα 

ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων των οποίων ο αιτών 

πάροχος ζητεί την κοπή και τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, υπαίθριων 

μονάδων δικτύου και οικίσκων. Το σχέδιο πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Οικ.72146/2316/30-12-2008 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και 

Επικοινωνιών. Με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών διέλευσης και 

197



53 
 

εγκατάστασης ευκολιών, οι πάροχοι υποβάλλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα τελικά 

σχέδια εγκατάστασης με τις τελικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα ιδιάζοντα σημεία 

της όδευσης (as built documents). Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων για την τελική 

διαδρομή όδευσης αποτελεί, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για την επιστροφή της εγγυητικής 

επιστολής της υπο περιπτ. αα της περιπτ. ζ της παρ. 4. εε. Αν τα δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών πρόκειται να εγκασταθούν εντός των ορίων προστατευομένων περιοχών του 

Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης 

κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτύπων της 33318/3028/1998 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, 

Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού (Β 1289), που απαντώνται στην άμεση 

περιοχή διέλευσης του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. στστ. Αν ο πάροχος παρέχει 

δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βεβαίωση της ΕΕΤΤ, έκδοσης του τελευταίου 

πριν από την υποβολή της αίτησης εξαμήνου, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών 

λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. ζζ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του 

έργου, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ενιαία Τιμολόγια Έργων του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών. ηη. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε 

τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης, και την εκτιμώμενη 

ημερομηνία έναρξης των εργασιών, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) τη 

διαδρομή όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία, (5) τους χώρους απόρριψης 

των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, (7) τις 

ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες 

της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και 

κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων, (8) πρόβλεψη 

εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, συνοδευόμενη από τη 

σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων φορέων αστικών ή και υπεραστικών 

συγκοινωνιών, εφόσον η εκτέλεση του έργου επηρεάζει περιοχή όπου εκτελούνται 

δρομολόγια, καθώς και (9) όπου απαιτείται, μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 

εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης, η οποία εκπονείται από μηχανικό κάτοχο 

μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων. Η μελέτη υποβάλλεται 

εγκεκριμένη από τις υπηρεσίες μελετών του αρμοδίου για τη συντήρηση του οδικού 

τμήματος φορέα στις περιπτώσεις όπου η μελέτη εγκρίνεται από φορέα διαφορετικό από 

αυτόν που χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης. Σε περίπτωση τμήματος αυτοκινητοδρόμων ή 

οδικού τμήματος που περιλαμβάνεται εντός των ορίων έργου που έχει ανατεθεί με σύμβαση 

παραχώρησης, η μελέτη υποβάλλεται εγκεκριμένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες μελετών της 

Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. θθ. Αναλυτικό 

προϋπολογισμό των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης, με 

βάση το σχετικό Κανονισμό της ΕΕΤΤ, τον οποίο πρέπει και να επαληθεύει ο αρμόδιος φορέας 

χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης. ζ. Εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την 

υποβολή της αίτησης, ο φορέας που έχει δηλωθεί ως αρμόδιος για τη χορήγηση των 

δικαιωμάτων διέλευσης: αα): αν είναι αναρμόδιος, ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα, 

δηλώνοντας παράλληλα τον αρμόδιο φορέα, στον οποίον και προωθεί την αίτηση μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, το Πληροφοριακό Σύστημα αποδίδει 
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νέο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής στην αίτηση, ββ) αν είναι αρμόδιος, 

ενημερώνει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, τον πάροχο: ααα) ότι απορρίπτει την 

αίτηση, αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφής, εφόσον: • δεν έχει προηγηθεί υποβολή 

της δήλωσης εργασιών εκσκαφής σύμφωνα με την παρ. 1 ή • η δήλωση εργασιών εσκαφής 

δεν έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 5 ή • η αίτηση έχει 

υποβληθεί εντός του εξαμήνου στο οποίο δεν έχει δικαίωμα εκσκαφής, σύμφωνα με την παρ. 

2 του άρθρου 5 ή, • δεν τηρείται η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 6, βββ) ή ότι ο φάκελος 

της αίτησης είναι πλήρης, δηλαδή περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών σύμφωνα με την περιπτ. στ της παρ. 2 . Αν ο φορέας χορήγησης εκτιμά ότι 

απαιτείται η έγκριση και από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 3 τους οποίους ο αϊτών δεν έχει 

δηλώσει κατά την εισαγωγή της αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνει ο ίδιος 

στο Πληροφοριακό Σύστημα και τους φορείς αυτούς. γγγ) ή ότι ο φάκελος της αίτησης είναι 

ελλιπής και απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με 

σαφήνεια τα έγγραφα τα οποία λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί νέα 

αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και η προθεσμία εξέτασης του αιτήματος 

εκκινεί εκ νέου. η. Αν δεν απαιτείται έγκριση κατά την παρ. 1 του άρθρου 3, ακολουθείται η 

διαδικασία της παρ. 4 για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης. 3. Διαδικασία εγκρίσεων για 

τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης α. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της 

αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και εφόσον η αίτηση δεν έχει απορριφθεί από 

το φορέα χορήγησης, κάθε φορέας που έχει δηλωθεί ως αρμόδιος για την έγκριση της 

χορήγησης: αα. αν είναι αναρμόδιος, ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνοντας 

παράλληλα τον αρμόδιο φορέα, στον οποίον και προωθεί την αίτηση μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος, ή ββ. αν είναι αρμόδιος και ο φάκελος παρουσιάζει ελλείψεις, 

απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας με σαφήνεια μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος τα έγγραφα που λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 

υποβληθεί,μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, νέα αίτηση προς το φορέα χορήγησης 

δικαιωμάτων διέλευσης και η προθεσμία εξέτασης του αιτήματος εκκινεί εκ νέου, β. Ο 

αρμόδιος φορέας έγκρισης αποφασίζει αιτιολογημένα για την έγκριση ή μη της χορήγησης 

δικαιωμάτων διέλευσης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, γ. Αν πρόκειται για 

νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, ύστερα από πρόταση τροποποίησης της 

διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, 

σύμφωνα με την περιπτ. δ της παρ. 4, και είχε παρασχεθεί έγκριση για την αρχική αίτηση, η 

προθεσμία της περιπτ. β είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, δ. Αν εγκριθεί η χορήγηση 

δικαιωμάτων διέλευσης, η απόφαση έγκρισης αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα και 

κοινοποιείται στον αιτούντα. Το ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης έγκρισης χορήγησης 

δικαιωμάτων διέλευσης καθορίζεται στο Προσάρτημά III. ε. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να 

απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση αποκλειστικά για λόγους προστασίας του 

περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας, ή των αρχαιολογικών χώρων ή 

μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τόπων, τους οποίους προσδιορίζει με 

σαφήνεια μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Ο φορέας έγκρισης μπορεί να προτείνει 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εναλλακτικές διαδρομές όδευσης, εφόσον 

υφίστανται. Η απόφαση απόρριψης αναρτάται αμέσως στο Πληροφοριακό Σύστημα και 

κοινοποιείται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, στον αιτούντα. στ. Αν παρέλθουν 
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άπρακτες οι προθεσμίες των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών της περιπτ. β ή των είκοσι 

(20) ημερολογιακών ημερών της περιπτ. γ, η έγκριση τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί. Στην 

περίπτωση αυτή, ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να 

εκδίδει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, το έντυπο «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ», το 

οποίο επέχει θέση απόφασης έγκρισης. Η τεκμαιρόμενη έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων 

διέλευσης δεν απαλλάσσει τον πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα 

με τον παρόντα νόμο. ζ. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, 

ενημερώνεται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς. 4. Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης α. 

Αν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις,, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης αποφασίζει 

αιτιολογημένα για τη χορήγηση ή μη των δικαιωμάτων διέλευσης εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της 

αίτησης. Αν πρόκειται για νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, μετά από πρόταση 

τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης, σύμφωνα με την 

περιπτ. δ, η ανωτέρω προθεσμία είναι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες. β. Ο αρμόδιος 

φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να απορριφθεί αιτιολογημένα την αίτηση 

αποκλειστικά για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής 

άμυνας, των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών 

τόπων ή της δημόσιας τάξης και ασφάλειας,) καθώς και εάν η αίτηση έχει απορριφθεί από 

φορέα από τον οποίο απαιτείται η προηγούμενη έγκριση. Ο φορέας χορήγησης μπορεί να 

προτείνει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, εναλλακτικές διαδρομές όδευσης, εφόσον 

υφίστανται. Η απόφαση απόρριψης αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα και 

κοινοποιείται αμέσως στον αιτούντα. γ. Σε περίπτωση διαφωνίας του αιτούντος σχετικά με 

την απόρριψη της αίτησης του, ο αιτών δύναται να παραπέμψει την υπόθεση για επίλυση 

διαφοράς στο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών το οποίο καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη 

προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών 

από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της σχετικής ακρόασης. δ. Αν η αίτηση απορριφθεί και 

προταθεί τροποποίηση της διαδρομής όδευσης, ο αϊτών υποβάλλει νέα αίτηση για το ίδιο 

δικαίωμα διέλευσης, για την οποία δεν απαιτείται η εκ νέου δήλωση εργασιών εκσκαφής και 

στην οποία επισημαίνει τις τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική αίτηση. ε. Αν ο αρμόδιος 

φορέας χορήγησης κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των 

δικαιωμάτων διέλευσης, εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ή σαράντα (40) ημερών της 

περιπτ. α, αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα ειδοποίηση χορήγησης δικαιωμάτων 

διέλευσης, σύμφωνα με το Προσάρτημα IV, και καλεί τον πάροχο να υποβάλει τα στοιχεία 

της περιπτ. ζ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Μετά την υποβολή των ανωτέρω 

στοιχείων και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ο αρμόδιος φορέας 

χορήγησης αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα την απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων 

διέλευσης και την κοινοποιεί αμέσως στον αιτούντα. στ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

των εξήντα (60) ή σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών της περιπτ. α, χωρίς να έχει εκδοθεί 

η ειδοποίηση της περιπτ. ε ή να έχει απορριφθεί η αίτηση, η ειδοποίηση χορήγησης 

δικαιώματος τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος δημοσίων 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να εκδίδει μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος, το έντυπο «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ» 

(Προσάρτημα IV) και υποβάλλει τα στοιχεία της περιπτ. ζ, εντός των προβλεπόμενων 

προθεσμιών. ζ. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 
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κοινοποίηση της ειδοποίησης χορήγησης ή την έκδοση τυποποιημένης ειδοποίησης 

χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των 

εργασιών, ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης : αα. Εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα, το ύφος της οποίας ορίζεται στο 100% του κόστους 

αποκατάστασης, όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που 

έχει υποβληθεί σύμφωνα με την περιπτ. στ της παρ. 2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης πρέπει να ισχύει έως και δώδεκα (12) μήνες το ανώτερο μετά τη λήξη της 

διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών. Μετά τη λήξη της ισχύος της και εφόσον δεν έχει 

ανακύψει λόγος για την κατάπτωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο. ββ. Αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου 

αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού για την καταβολή των αναλογούντων τελών 

διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό της 

ΕΕΤΤ. γγ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που να καλύπτει κάθε ζημία ή βλάβη 

προσώπων ή πραγμάτων κατά τη διάρκεια ή επ ευκαιρία των εργασιών εκτέλεσης του έργου, 

συντήρησης αυτού και αποκατάστασης της περιοχής των εργασιών, περιλαμβανομένων, 

ιδίως, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, 

ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων που 

δικαιολογεί η έκταση και η διάρκεια των εργασιών. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει το Ελληνικό Δημόσιο, το φορέα χορήγησης δικαιωμάτων 

διέλευσης (αν δεν είναι το Ελληνικό Δημόσιο), τον πάροχο και τους εργολάβους και 

υπεργολάβους του, καθώς και το πάσης φύσης προσωπικό που απασχολείται με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους ανωτέρω στα πλαίσια εκτέλεσης των απαιτούμενων 

εργασιών. Στην κάλυψη περιλαμβάνεται και η κατά το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα 

ευθύνη προστήσαντος. Το ασφαλιστήριο αποζημιώνει αξιώσεις για ζημίες ή γεγονότα τα 

οποία συνέβησαν εντός του χρόνου ασφάλισης και έχουν εγερθεί ακόμη και μετά τη λήξη ή 

ακύρωση του ασφαλιστηρίου, για όσο χρόνο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη 

παραγραφή αυτών. Κατά την υποβολή, είναι επιτρεπτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να έχει 

τη μορφή δεσμευτικώς υπογεγραμμένου σχεδίου σύμβασης ασφάλισης ή βεβαίωσης του 

ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης αστικής ευθύνης 

στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, η πλήρης 

ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την 

έναρξη ισχύος της κάλυψης, δδ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 

ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του παρόχου, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του 

εργολάβου ή και των υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και, ιδίως, την επωνυμία, την 

έδρα, τον ΑΦΜ/ΔΟΥ και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους, εφόσον αυτά δεν ήταν 

διαθέσιμα και δεν είχαν περιληφθεί στην υπεύθυνη δήλωση της υποπεριπτ. ββ της περιπτ. 

στ της παρ. 2 που είχε υποβληθεί με την αίτηση. η. Αν ο Πάροχος δεν υποβάλει, εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας, το σύνολο των στοιχείων της περιπτ. ζ ή τα υποβληθέντα 

στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα από τον αρμόδιο για τη χορήγηση του δικαιώματος 

διέλευσης φορέα, τότε ο αρμόδιος φορέας δεν προβαίνει σε χορήγηση δικαιωμάτων 

διέλευσης- εισάγει στο σύστημα ειδοποίηση απόρριψης της χορήγησης δικαιωμάτων 

διέλευσης και τάσσει στον πάροχο προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την 

προσκόμιση ή την επανυποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Αν, εντός της ανωτέρω εκ 

νέου προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ο πάροχος υποβάλει τα στοιχεία 

της περιπτ. ζ, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, αναρτά στο 
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Πληροφοριακό Σύστημα, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή των στοιχείων, την 

απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και την κοινοποιεί αμέσως στον αιτούντα. Σε 

διαφορετική περίπτωση, απορρίπτει την αίτηση και κοινοποιεί την απόφαση απόρριψης 

στον αιτούντα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας 

προσκόμισης ή επανυποβολής των απαιτούμενων στοιχείων. Αν, μετά την. υποβολή των 

στοιχείων, δεν αναρτρθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα απόφασης χορήγηση των 

δικαιωμάτων διέλευσης ή δενρκοινοποιηθεί στον πάροχο απόφαση απόρριψης της αίτησής 

του, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ο πάροχος μπορεί να εκδίδει 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, το έντυπο «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ». Το εν λόγω έντυπο επέχει θέση απόφασης χορήγησης δικαιωμάτων 

διέλευσης. Η τεκμαιρόμενη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δεν απαλλάσσει τον Πάροχο 

από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην 

περίπτωση τεκμαιρόμενης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, ο πάροχος δημοσίων 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να καταθέσει τα αναλογούντα τέλη στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του αρμοδίου φορέα χορήγησης. θ. Στην απόφαση 

χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Προσάρτημα 

V του παρόντος Παραρτήματος, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: αα. Η τελική 

διαδρομή όδευσης. ββ. Η συνολική διάρκεια των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωσή τους και 

το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους 

εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης, και 

την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών 

δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την υποβολή των ν εγγράφων της περιπτ. ζ και την 

ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας με τη διαδικασία του 

άρθρου 7. Η προθεσμία πλήρους αποκατάστασης των τομών και των παντοειδών φθορών 

του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από το πέρας των εργασιών. Αν οι οικείες Εφορείες 

Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνουν τη χορήγηση 

δικαιωμάτων διέλευσης υπό την προϋπόθεση επίβλεψης των έργων από αρχαιολόγο, το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται εφόσον η οικεία Εφορεία 

Αρχαιοτήτων ορίσει αρχαιολόγο ή ο αιτών δηλώσει ότι διασφαλίζει ο ίδιος την παρουσία 

αρχαιολόγου. γγ. το ύψος των αναλογούντων τελών διέλευσης και τελών χρήσης 

δικαιωμάτων διέλευσης, όπως αυτά καθορίζονται στο σχετικό Κανονισμό της ΕΕΤΤ, καθώς 

επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού 

οργανισμού, στον οποίο πρέπει να κατατίθενται τα τέλη αυτά, δδ. Τα στοιχεία των 

δικαιολογητικών της περιπτ. ζ, εε. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα στοιχεία του φακέλου. ι. Αν το 

δικαίωμα διέλευσης χορηγείται από παραχωρησιούχο, εάν απαιτηθεί από τον 

παραχωρησιούχο, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης 

περιλαμβάνονται και σε ιδιωτικό συμφωνητικό που συνάπτεται με τον αιτούντα, πριν από τη 

χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης. Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης και υπόκειται 

στους ίδιους κανόνες δημοσιότητας. ια. Η απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης 

επέχει ταυτόχρονα θέση άδειας εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών, εφόσον αυτές 

προβλέπονται στο περιεχόμενό της, και θεωρείται υποχρεωτικά και με μέριμνα του Παρόχου 

από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Οι αρμόδιοι φορείς χορήγησης των 
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δικαιωμάτων διέλευσης τηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα του συνόλου των θεωρημένων, 

κατά τα ανωτέρω,αποφάσεων. Αν προβλέπονται εργασίες σε χώρους ευθύνης του Λιμενικού 

Σώματος, οι ανωτέρω αποφάσεις θεωρούνται και από την κατά τόπον αρμόδια Λιμενική 

Αρχή, ιβ. Η αναφερόμενη στην περιπτ. θ απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η 

«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ» της περιπτ. η παρέχουν στον πάροχο το 

δικαίωμα σύνδεσης των σχετικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ) 

για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. ιγ. Αν η αίτηση χορήγησης δικαιώματος 

διέλευσης υποβληθεί από πάροχο μη δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλες οι 

προθεσμίες του παρόντος άρθρου διπλασιάζονται.». 

2. Τροποποιείται το άρθρο 11 του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012, με την προσθήκη  

παραγράφου 5, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 11 Μεταβατικές διατάξεις 1. Για τη 

χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι τη θέση 

σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: α. 

Ο πάροχος υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς έγκρισης της χορήγησης δικαιωμάτων 

διέλευσης αίτηση για την παροχή έγκρισης (Προσάρτημα VI), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περιπτ. στ της παρ. 2 του άρθρου 4, εξαιρουμένων των στοιχείων (8) και (9) της υποπεριπτ. 

ηη και της υποπεριπτ. θθ. β. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση 

της αίτησης, ο φορέας στον οποίον έχει υποβληθεί η αίτηση: αα. αν είναι αναρμόδιος, 

επιστρέφει στον Πάροχο το σχετικό φάκελο, γνωστοποιώντας του παράλληλα τον αρμόδιο 

φορέα για την παροχή της αιτούμενης έγκρισης ββ. αν είναι αρμόδιος και ο φάκελος 

παρουσιάζει ελλείψεις, απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως 

και με σαφήνεια τα έγγραφα που λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί νέα 

αίτηση. γ. Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης, οι 

αρμόδιοι φορείς αποφασίζουν αιτιολογημένα για την έγκριση ή μη της χορήγησης των 

δικαιωμάτων διέλευσης. δ. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί μόνο για λόγους προστασίας του 

περιβάλλοντος, της I δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας ή των αρχαιολογικών χώρων ή 

μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τόπων που προσδιορίζονται με σαφήνεια 

στην απόφαση απόρριψης. Ο φορέας έγκρισης μπορεί να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές 

όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται 

στον πάροχο. ε. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών, η έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος επιδίδει εξωδίκως στους αρμόδιους φορείς υπεύθυνη 

δήλωση για την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας. Η εξώδικη δήλωση του 

παρόχου, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά επίδοσης και αντίγραφο της αίτησης, στην 

οποία εμφαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, επέχει θέση απόφασης έγκρισης. 

Η τεκμαιρόμενη έγκριση της χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης δεν απαλλάσσει τον 

πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. στ. Με την 

απόκτηση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα 

χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης αίτηση για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. στ της παρ. 2 του άρθρου 4, προσκομίζοντας τις 

σχετικές αποφάσεις έγκρισης. ζ. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή 

της αίτησης, ο φορέας στον οποίον έχει υποβληθεί η αίτηση: αα. αν είναι αναρμόδιος, 

επιστρέφει στον Πάροχο το σχετικό φάκελο, γνωστοποιώντας του παράλληλα τον αρμόδιο 

φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, ββ. αν είναι αρμόδιος και ο φάκελος είναι 
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ελλιπής, απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια 

τα έγγραφα που λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση. η. Ο 

αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να απορριφθεί αιτιολογημένα 

την αίτηση, αποκλειστικά για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, 

της εθνικής άμυνας, των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, ή της 

δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ο φορέας χορήγησης μπορεί να προτείνει εναλλακτικές 

διαδρομές όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση χορήγησης των δικαιωμάτων 

διέλευσης ή απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στον πάροχο. θ. Αν προταθεί τροποποίηση 

της διαδρομής όδευσης, ο πάροχος υποβάλλει νέα αίτηση προς τους αρμόδιους φορείς 

έγκρισης, οι οποίοι αποφασίζουν αιτιολογημένα για την έγκριση ή μη της χορήγησης των 

δικαιωμάτων διέλευσης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση 

της νέας αίτησης. Ο αιτών κοινοποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις στον αρμόδιο φορέα 

χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, ι. Οι αρμόδιοι φορείς χορήγησης δικαιωμάτων 

διέλευσης αποφασίζουν αιτιολογημένα εάν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις για τη 

χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 

πρωτοκόλληση της αίτησης. Αν πρόκειται για νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, 

ύστερα από πρόταση τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα 

χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με την περιπτ. θ, η ανωτέρω προθεσμία 

είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, ια. Αν ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων 

διέλευσης κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δικαιωμάτων 

διέλευσης, εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ή είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών της 

περιπτ. ι, αποστέλλει ειδοποίηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και καλεί τον πάροχο 

να υποβάλει τα στοιχεία της περιπτ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 4 εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας. Μετά την υποβολή των εν λόγω στοιχείων και εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης εκδίδει και 

αποστέλλει στον πάροχο την απόφαση χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης. ιβ. Αν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ή είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών της 

περιπτ. ι, χωρίς να εκδοθεί η ειδοποίηση της περιπτ. ια ή να απορριφθεί η αίτηση, 

τεκμαίρεται ότι η ειδοποίηση χορήγησης έχει εκδοθεί την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω 

προθεσμίας και ο πάροχος υποβάλλει τα στοιχεία της περιπτ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 4, 

εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. ιγ. Αν ο Πάροχος δεν υποβάλει, εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, το σύνολο των 

στοιχείων της περιπτ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 4 ή τα υποβληθέντα στοιχεία δεν κριθούν 

κατάλληλα από τον αρμόδιο για τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης φορέα, ο φορέας 

δεν προβαίνει σε χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και τάσσει εγγράφως προθεσμία δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών για την προσκόμιση ή την επανυποβολή των απαιτούμενων 

στοιχείων. Αν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο πάροχος υποβάλλει τα στοιχεία της της 

περιπτ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 4, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης των δικαιωμάτων 

διέλευσης, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή των στοιχείων, εκδίδει 

την απόφαση χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης και την κοινοποιεί αμέσως στον 

αιτούντα. Σε διαφορετική περίπτωση, απορρίπτει την αίτηση και κοινοποιεί την απορριπτική 

απόφαση στον αιτούντα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της 

προθεσμίας προσκόμισης ή επανυποβολής των απαιτούμενων στοιχείων. Αν, μετά την 

υποβολή των στοιχείων, δεν εκδοθεί απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης ή δεν 

κοινοποιηθεί στον πάροχο απόφαση απόρριψης της αίτησής του, εντός των προβλεπομένων 
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προθεσμιών των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, το δικαίωμα διέλευσης τεκμαίρεται ότι 

έχει χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος επιδίδει εξωδίκως στον αρμόδιο φορέα 

υπεύθυνη δήλωση για την πάροδο άπρακτων των ανωτέρω προθεσμιών. Η εξώδικη δήλωση 

του παρόχου, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά επίδοσης και αντίγραφο της αίτησης, στην 

οποία εμφαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, επέχει θέση απόφασης 

χορήγησης και θεωρείται ακολούθως από τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ο 

πάροχος δικαιούται να καταθέσει τα αναλογούντα τέλη διέλευσης στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του αρμοδίου φορέα χορήγησης. Η τεκμαιρόμενη 

χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δεν απαλλάσσει τον πάροχο από τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. ιδ. Αν η αίτηση υποβληθεί από πάροχο μη 

δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλες οι ανωτέρω προθεσμίες 

διπλασιάζονται. 2. Οι περιπτ. θ έως ιγ της παρ. 4 του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 7, 8, 9 

και 10 εφαρμόζονται και για το πριν από τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος 

χρονικό διάστημα. οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ειδοποίηση ή ενημέρωση μέσω 

του Πληροφοριακού Συστήματος, αυτή γίνεται εγγράφως. 3. Ο υπολογισμός τελών θα γίνεται 

σύμφωνα με την 528/075/23.06.2009 ΦΕΚ Β 1375 /10.06.2009) απόφαση της ΕΕΤΤ, όπως 

ισχύει, ή με οποιοδήποτε νεώτερο σχετικό Κανονισμό εκδοθεί με βάση τις διατάξης του 

παρόντος νόμου. Οροι και διατάξεις του ως άνω ανωτέρω Κανονισμού που 

διαφοροποιούνται σε σχέση με τον παρόντα νόμο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται με 

τον παρόντα νόμο. 4. Τυχόν τέλη που δεν έχουν καταβληθεί, ή που εκκρεμεί η καταβολή 

τους, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι Πάροχοι υποχρεούνται να τα 

καταβάλλουν στους αρμόδιους φορείς όπως καθορίζονται με τον παρόντα νόμο. Αιτήματα 

χορήγησης ή έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης που έχουν υποβληθεί στους 

αρμόδιους φορείς πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Παραρτήματος εξετάζονται 

κατά τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία υποβολής τους διατάξεις.». 

Με το άρθρο 50: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 15 Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1. Το παρόν Βιβλίο 
(άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και σε διαγωνισμούς 
μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων 
των κατωτέρω συμβάσεων: α) συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέρους 
δεύτερου του ν. 3978/2011 (Α` 137), β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται το μέρος 
δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α` 137), σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του εν λόγω νόμου. 2. 
Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών 
που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παρ. 1, στο μέτρο που η προστασία των 
ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο 
δραστικά μέτρα, όπως με την επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιμες σε μία 
διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Βιβλίο. Επίσης, και, 
σύμφωνα με την περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο 
δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν 
εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παρ. 1, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος 
Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων 
θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της. 3. Όταν η διαδικασία σύναψης 
και η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης ή του διαγωνισμού μελέτης κηρύσσεται απόρρητη ή 
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πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε 
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 
3978/2011 (Α` 137) και της απόφασης με αριθμ. 838/39/461322/14.8.2008 του Υπουργού 
Εσωτερικών (Β` 1632) το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα 
κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο 
δραστικά μέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2.». 

Με το άρθρο 51: 

1. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3, 4 , 16 και 17 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), 
το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 61 Μεταβατικές διατάξεις 1. Με διαπιστωτική πράξη του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι των 
μεταφερόμενων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπηρεσιών, σύμφωνα με το π.δ. 
81/2019 (Α` 119) και το π.δ. 84/2019 (Α` 123). 2. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι που μεταφέρονται 
από το πρώην Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 και π.δ. 84/2019. 3. Κάθε ενέργεια ή 
απόφαση που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα προσωπικού των υπαλλήλων 
που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 
συνεχίζεται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019 από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού ή 
Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρθηκαν προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση της διοικητικής υποστήριξης 
του εν λόγω προσωπικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 4. Κάθε ενέργεια ή απόφαση που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων για 
θέματα προσωπικού των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α` 
119) από το καταργηθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και το Υπουργείο Εξωτερικών 
συνεχίζεται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019 από την αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες 
ενέργειες για την ομαλή μετάβαση της διοικητικής υποστήριξης του εν λόγω προσωπικού 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες υποδοχής. 5. Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν από το 
καταργηθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ή προς το 
νεοσυσταθέν Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα συνεχίσουν να συμμετέχουν νόμιμα 
στα συλλογικά όργανα, στα οποία έχουν οριστεί, μέχρι την αντικατάστασή τους. 6. Οι 
υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α` 119) στο Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά 
δικαιώματα και τυχόν άλλες παροχές, που είχαν στα Υπουργεία από τα προήλθαν. 7. Η Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να ασκεί όλες 
τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 
19 έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α` 181), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με 
τα άρθρα 1 έως 43 του ν. 4389/2016 (Α` 94) και τη Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service 
Level Agreement - SLA) που έχει υπογράψει με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και 
το Υπουργείο Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εξακολουθεί να 
σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα του 
Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του. Η Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να 
παρακολουθεί, να υλοποιεί και να παραλαμβάνει συμβάσεις, έργα, προγράμματα τα οποία 
παρακολουθούσε και υλοποιούσε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τη δημοσίευση 
του π.δ. 81/2019 (Α` 119). Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης εξακολουθεί να παρέχει μηχανογραφική υποστήριξη στο Υπουργείο Οικονομικών, 
η οποία στη συνέχεια θα εξειδικευτεί με την υπογραφή Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης 

206



62 
 

(Service Level Agreement - SLA) μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 8. Κάθε είδους υπηρεσίες 
πληροφορικής, που είχαν ανατεθεί με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη στη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, παρέχονται 
εφεξής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 9. Η χρήση και η διαχείριση του κτιρίου της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που βρίσκεται επί των οδών 
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο Αττικής, και του κτιρίου της έδρας του Υπουργείου 
που βρίσκεται επί των οδών Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, Καλλιθέα Αττικής, 
μεταφέρεται αυτοδίκαια στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 10. Η ιδιοκτησία, 
διοίκηση και διαχείριση των άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων, που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του σκοπού και για την εξυπηρέτηση της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων, αναλαμβάνονται εφεξής από την Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 11. Τα προβλεπόμενα έσοδα, όπως αναφέρονται στις αποφάσεις υπ` αριθμ. 
Α. 1202/20.5.2019 (Β` 1830) και υπ` αριθμ. 67343 ΕΞ/19.6.2019 (Β` 2443) του Υπουργείου 
Οικονομικών μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 στον προϋπολογισμό 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για το 
οικονομικό έτος του 2020 και έπειτα. 12. Οι κεντρικές υποδομές και λοιπές υποδομές 
υποστήριξης κυβερνητικού νέφους της ΚΤΠ Α.Ε. εφεξής διοικούνται και διαχειρίζονται από 
τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 13. Στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 154 του ν. 4601/2019 η φράση «των Υπουργών Οικονομικών και 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης». 14. Στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 154 του ν. 4601/2019 η φράση «των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υποδομών και 
Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών» αντικαθίσταται από τη φράση «των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών 
και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών». 15. Όπου στην κείμενη νομοθεσία 
αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων νοείται εφεξής η Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 16. Με τον Οργανισμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα που 
εκδίδεται με πρόταση των αρμοδίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Υπουργών εντός 
τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι, 
τα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέσεις κάθε κλάδου, τα καθήκοντα των κλάδων και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη στελέχωση των οργανικών μονάδων του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τον ως άνω Οργανισμό δύνανται να 
εξειδικεύονται οι υφιστάμενες αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου ή να 
μεταφέρονται μεταξύ αυτών. 17. Οι θητείες των Προϊσταμένων κάθε επιπέδου των 
υπηρεσιών οι οποίες αναδιαρθρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους 
λήγουν αυτοδικαίως τριάντα (30) μέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Για την επιλογή 
και τοποθέτηση των προϊσταμένων των νέων οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι θέσεις Προϊσταμένων Γενικής 
Διεύθυνσης προκηρύσσονται εντός δύο (2) μηνών. 18. Για τη διασφάλιση της άμεσης 
λειτουργίας των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται μεταβατικά, με 
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, η 
τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταμένων των οργανικών τους μονάδων, υπαλλήλων οι οποίοι 
υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πληρούν τις προϋποθέσεις που 
θέτει το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων 
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συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, 
η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες. 19. Οι 
διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 ισχύουν και για τις υπηρεσίες που συνιστώνται δια του 
παρόντος Μέρους. 20. Κάθε αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά την μεταφορά 
αρμοδιοτήτων από τις παλαιές στις νέες οργανικές μονάδες που συστήνονται με το παρόν 
επιλύονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 21. Από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις 
διατάξεις του παρόντος.». 
2. Τροποποιούνται οι παρ. 2, 3, 7, 9, 10 και 11 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το 
οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 58 Τροποποίηση της ανώνυμης εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας 
και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) και μετονομασία της σε Εθνικό Δίκτυο 
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) 1. Το Εθνικό Δίκτυο 
Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) που ιδρύθηκε με το π.δ. 29/1998 (Α` 
34) περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας 
Τεχνολογίας Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 308/2001 (Α` 209), το π.δ. 145/2003 (Α` 
121), το ν. 2919/2001 (Α` 128), τον ν. 3438/2006 (Α` 33), τον ν. 4115/2013 (Α` 24) και την 
παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017 (Α` 17) και όπως τροποποιήθηκε και 
κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της από 8.3.2018 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενική Συνέλευση 
(Πρακτικό 39) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, την 23.4.2018, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
1372691, σύμφωνα με την από 24.4.2018 και με Αριθμ. Πρωτ. 1154739 Ανακοίνωση 
Καταχώρησης του ΕΒΕΑ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α` 119), μετονομάζεται σε «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και τροποποιείται με το παρόν 
άρθρο. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι τεχνολογικός φορέας και διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις 
για τους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α` 258) 
όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ο αγγλικός τίτλος θα 
είναι «National Infrastructures for Research and Technology» και σε διακριτικό τίτλο GRNET. 
Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ είναι το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and 
Education Network - NREN). 2. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, 
κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. 
Σκοπός της εταιρείας, είναι η παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε 
ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και 
σε φορείς του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ευρύτερη προώθηση 
και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και η 
προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους ως άνω 
φορείς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών 
υπηρεσιών στους προαναφερόμενους φορείς, για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής τους δραστηριότητας, για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής 
έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών. Επίσης, η 
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία 
και την Έρευνα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. 
Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες 
στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας πάνω σε 
προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής 
και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΔΥΤΕ 
Α.Ε. συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, 
τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Για την επίτευξη των σκοπών 
της, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται ή να παρέχει, εν γένει 
υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
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Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του Δημοσίου, του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, τα οποία αφορούν στον τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής 
τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών 
και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και 
υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην 
εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται 
επίσης να υποστηρίζει, επιστημονικά και συμβουλευτικά και άλλους φορείς όπως 
Υπουργεία, Αρχές, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και άλλους φορείς σε θέματα που 
αφορούν τις δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες, την Ψηφιακή Σύγκλιση και σε άλλες 
εθνικές στρατηγικές παρόμοιου περιεχομένου. Για την προώθηση του σκοπού της η ΕΔΥΤΕ 
Α.Ε. μπορεί να ιδρύει ή/και να συμμετέχει στην ίδρυση νέων εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων 
ή υφιστάμενων εταιρειών της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να αναθέτει 
την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών, την οργάνωση εκθέσεων, 
συνεδρίων και επιδείξεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 3. Από τη δημοσίευση του παρόντος η άσκηση των πάσης φύσεως εμπραγμάτων, 
ενοχικών και λοιπών δικαιωμάτων, δικαστικών υποθέσεων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων 
της ΕΔΕΤ Α.Ε., ασκούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής. 
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υποκαθιστά την ΕΔΕΤ Α.Ε. σε κάθε έργο που υλοποιεί η ΕΔΕΤ Α.Ε. κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος. 4. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το 
Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται 
από τον Υπουργό Οικονομικών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και 
αμεταβίβαστες. 5. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
ορίζεται για τετραετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την 
ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ.. Με την έκδοση 
της απόφασης αυτής παύει η θητεία των σημερινών μελών του Δ.Σ. της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Οκτώ (8) 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της εταιρείας. Ένα 
(1) μέλος είναι εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε.. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
μεταξύ των μελών του, μετά από πρόταση του Προέδρου και υπογράφει σύμβαση 
διαχείρισης με την εταιρεία, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι που αναλαμβάνει να 
εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η αμοιβή του Προέδρου, του Αναπληρωτή 
Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με βάση τα 
οριζόμενα στον ν. 4354/2015 (Α` 176). 6. Το Δ.Σ. θα συνεπικουρείται στο έργο του από 
εννεαμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή τετραετούς θητείας, τα μέλη της οποίας, καθώς και οι 
αναπληρωτές αυτών θα ορίζονται για την πρώτη θητεία τους με απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής 
Πρόεδρος αυτής. Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων 
αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας. Στο καταστατικό της 
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος εκλογής των μελών της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής μετά την πρώτη θητεία της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εύρυθμη λειτουργία της. Η αμοιβή των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής θα καθορίζεται 
με βάση τα οριζόμενα στον ν. 4354/2015 (Α` 176). 7. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις της 
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από 
διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με 
χρηματοδότηση από ιδιώτες. H ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος των ως 
άνω έργων, προγραμμάτων και δράσεων ή να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από 
κοινού υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να 
επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών της από τους φορείς του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου 

209



65 
 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, 
ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και από προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή 
προγράμματα, από τον Τακτικό προϋπολογισμό των λοιπών Υπουργείων, από χορηγίες και 
από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 
1 του ν.δ. 2957/1954, (Α` 186) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 
2515/1997 (Α` 154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 8. Η ΕΔΥΤΕ 
Α.Ε. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και 
όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. φορολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 9. Επιτρέπεται η απόσπαση 
στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο 
χρονικό διάστημα. Οι εργαζόμενοι και υπηρετούντες στην ΕΔΕΤ Α.Ε., κατά τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος, διατηρούν τις ετήσιες απολαβές τους τακτικές και έκτακτες όπως ίσχυαν κατά 
τον χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος. Οι αποσπώμενοι στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. εξακολουθούν να 
λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, 
με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις 
προϋποθέσεις καταβολής τους. Παράλληλα, διατηρείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με την ίδια 
νομική σχέση απασχόλησης το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, ορισμένου χρόνου και σχέση εντολής, καθώς και οι συνεργάτες με συμβάσεις έργου, 
μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου εργάζονται και υπηρετούν στην ΕΔΕΤ Α.Ε., διατηρώντας όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της δημοσίευσης 
του παρόντος, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με 
μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθώς και με Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Φορέων, για 
την εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών και άλλων έργων της αρμοδιότητας της. Τα 
συνεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π. αμείβονται για την παροχή του έργου αυτού για τις περιπτώσεις 
α` και γ` της παραγράφου 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α` 83) αποκλειστικά μέσω του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του οικείου Α.Ε.Ι., ενώ παράλληλα μπορούν 
να αμείβονται απευθείας από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την περίπτωση β` της παραγράφου 13 του 
άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α` 83). 10. Όλα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με το 
Οργανόγραμμα, την εσωτερική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και 
διευθύνσεων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., τον αριθμό, τα αναγκαία προσόντα και τους όρους επιλογής του 
προσωπικού, των στελεχών και των συνεργατών, την κατανομή τους σε οργανικές μονάδες 
και την εξέλιξή τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα προσωπικού, στελεχών, 
συνεργατών, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, που δεν ρυθμίζεται από τις 
διατάξεις του παρόντος και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, ρυθμίζονται με τον Οργανισμό 
αυτής, ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παύουν οι 
οποιεσδήποτε διευθυντικές αρμοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων της ΕΔΕΤ Α.Ε. 
με βάση το ισχύον Οργανόγραμμα (Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση 
Λειτουργίας Υποδομών, Διεύθυνση Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονομικής Διαχείρισης, 
Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών) και καταργούνται οι 
αντίστοιχες θέσεις του ισχύοντος Οργανογράμματος. Με τον νέο Οργανισμό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., 
ρυθμίζονται περαιτέρω και διεξοδικά όλα τα θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην 
έδρα, στον σκοπό και τους στόχους της, στο μετοχικό κεφάλαιο, στην αύξηση και στη μείωση 
του, στην έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, στα δικαιώματα των μετόχων, 
στη σύγκληση, στη συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες της Γενικής 
Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, στις 
αρμοδιότητες του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 
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του Διευθύνοντος Συμβούλου, στους πόρους της εταιρείας και στην περιουσία της, στους 
ελεγκτές, στην εταιρική χρήση, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στη λύση και στην 
εκκαθάριση της εταιρείας και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη 
για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία. Οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από τον 
Οργανισμό, καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών και των φορέων 
της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά 
εφαρμοζόμενο. Ο Οργανισμός της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται 
με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση και κωδικοποίηση του 
Οργανισμού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., διατηρείται σε ισχύ το ισχύον καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. 
συμπληρωματικά με τις διατάξεις του παρόντος και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ΕΔΕΤ 
Α.Ε.. Όπου οι διατάξεις του παρόντος έρχονται σε σύγκρουση ή διαφοροποιούνται από το 
καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. ή από άλλες διατάξεις, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. 
11. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του Οργανισμού της και 
συμπληρωματικά του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών αναλογικά εφαρμοζόμενες, όπως 
κάθε φορά ισχύουν. Όλες οι διατάξεις, ειδικότερες ρυθμίσεις και εκπροσωπήσεις σε 
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που ισχύουν ειδικότερα για την ΕΔΕΤ Α.Ε. θα 
ισχύουν κάθε φορά και για την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., μεταξύ άλλων και όλες οι διατάξεις του 
ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία που αφορούν στην ΕΔΕΤ 
Α.Ε. αλλά και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη που αφορά στους τεχνολογικούς και 
ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά 
εφαρμοζόμενη. Σε περίπτωση σύγκρουσης ισχυουσών διατάξεων και του παρόντος 
υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. 12. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ή 
νομίμως εκδοθέντων καταστατικών και κανονισμών λειτουργίας προβλέπεται η συμμετοχή 
εκπροσώπου της ΕΔΕΤ σε Διοικητικά Συμβούλια και κάθε είδους συλλογικά διοικητικά 
όργανα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νοείται η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΔΥΤΕ 
Α.Ε., ο/η οποίος/α ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της. 13. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α` 314) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρείται από 
το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α` του νόμου αυτού και το «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».». 
3. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 55 Θέματα προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 1. Οι θέσεις 
προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να καλύπτονται και με 
αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 
κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η απόσπαση διαρκεί 
τρία (3) χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία (1) ακόμη τριετία. 2. Οι πράξεις αποσπάσεων 
διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας, που είναι αρμόδιος για τη διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
3. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. 4. Για την υπερωριακή απασχόληση ή 
απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή ημέρες εξαιρέσιμες ή αργίες εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούμενες πράξεις 
εκδίδονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 5. Στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν 
σε αυτήν με απόσπαση. Σε περίπτωση που ο χρόνος απόσπασης υπολείπεται της διάρκειας 
πλήρους θητείας της οικείας θέσης ευθύνης, ο χρόνος απόσπασης παρατείνεται αυτοδικαίως 
μέχρι την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω θητείας. 6. Οι θέσεις προσωπικού της 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι το σύνολο των θέσεων των μεταφερόμενων 
υπηρεσιών σε αυτή από τα π.δ. 81/2019 και π.δ. 84/2019. 7. Οι θέσεις και το προσωπικό που 
τις κατέχει κατανέμονται εκ νέου με διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 
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Διακυβέρνησης στις νέες υπηρεσίες. 8. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πέραν των 
οριζόμενων στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου θέσεων, συνιστώνται επιπλέον οι εξής 
θέσεις: (α) στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 
δέκα (10) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και δέκα (10) θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, (β) 
στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται δέκα 
(10) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και δέκα (10) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, (γ) στη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις ΠΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού, τρείς (3) θέσεις ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και δύο (2) θέσεις ΔΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού. 9. Στις μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα.». 
4. Τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 22 

Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας Το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για: (α) 

την σύνταξη και εφαρμογή πλάνου επικοινωνίας για όλες τις πολιτικές και δράσεις της 

Γενικής Γραμματείας και τη διάχυση των θετικών συνεπειών τους στους πολίτες και την 

κοινωνία ευρύτερα, με τρόπο προσβάσιμο σε όλους, (β) τον σχεδιασμό δράσεων 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής 

Γραμματείας, (γ) την οργάνωση θεματικών διαβουλεύσεων για θέματα αρμοδιότητας της 

Γενικής Γραμματείας με κοινωνικούς φορείς και εταίρους εκπροσώπους. Για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, 

με το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου και με κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας.». 

5. Τροποποιούνται οι παρ. 3α και 3β του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το οποίο 
έχει ως εξής: «Άρθρο 48 Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση, Κέντρο Δεδομένων, Κυβερνητικό Νέφος 
και Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου 1. Η Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) πολιτών και για 
την ενιαία Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου κατά την έννοια των άρθρων 
6 και 31 του ν. 3979/2011 (Α` 138) διαδικτυακή πύλη πρόσβασης πολιτών στο Δημόσιο. 
Αποτελεί τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για τη διατομεακή διαλειτουργικότητα και τη 
διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138) και τον 
μοναδικό αρμόδιο φορέα για την ταυτοποίηση πολιτών μεταξύ των μητρώων των Φορέων 
αυτών αξιοποιώντας τα επιμέρους αναγνωριστικά, για τη λειτουργία του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους 
ως άνω Φορείς. 2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
λειτουργεί το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση, με σκοπό 
την αποθήκευση δεδομένων και την φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών 
των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138), σχεδιάζοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τις 
τεχνολογικές υποδομές και πληροφοριακά συστήματα για τον σκοπό αυτό. Η Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης δύναται να μισθώνει ή να 
προμηθεύεται υπολογιστικές υποδομές νέφους (Public Cloud) για να επιτελέσει το σκοπό της 
λειτουργίας της. 3. α. Οι κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G - Cloud) που 
αναπτύσσει, λειτουργεί παραγωγικά και διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν την κεντρική Υπολογιστική Υποδομή του 
Δημοσίου, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως τις 1.1.2022 όλες οι 
κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που 
διατηρούν όλα τα Υπουργεία, πλην των διαβαθμισμένων συστημάτων του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εξωτερικών, του 
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Λιμενικού Σώματος, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές, η Κ.Τ.Π. Α.Ε. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και αφορούν 
σε συναλλαγές με πολίτες, επιχειρήσεις και τη Δημόσια διοίκηση. Οι υποδομές Κυβερνητικού 
Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φορέων μεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της 
ΓΓΠΣ ΔΔ για τον σκοπό αυτό. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level 
Agreement - SLA) στους ανωτέρω φορείς. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και πληροφοριακά 
συστήματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος. β. Από τη δημοσίευση του 
παρόντος δεν επιτρέπεται η προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων 
αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα και του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138), εκτός 
των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Αμύνης και των εποπτευόμενων 
φορέων τους, του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. γ. Κατ` εξαίρεση για λόγους επείγουσας 
αντιμετώπισης αναγκών και σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας υποδομής στο G-Cloud, 
δύναται να χορηγείται άδεια εξαίρεσης από την απαγόρευση της ανωτέρω παραγράφου 
κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής διακυβέρνησης. Εάν οι ως άνω Φορείς του 
Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 
3979/2011 (Α` 138) αιτηθούν την χορήγηση άδειας εξαίρεσης από την απαγόρευση της 
ανωτέρω παραγράφου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να απαντήσει εντός 
30 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης εξαίρεσης. Μετά την παρέλευση 
άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται ότι έγινε 
δεκτή η αίτηση για την χορήγηση της άδειας εξαίρεσης. δ. Με απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και η αντιμετώπιση 
έργων που βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία και εμπίπτουν στις προβλέψεις της 
παραγράφου 3β` του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και των συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη 
μεταφορά της διαχείρισης, των συμβολαίων συντήρησης υφιστάμενων υπολογιστικών 
κέντρων σε φορείς του δημοσίου και των σχετικών πιστώσεων από τους προϋπολογισμούς 
των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138). 4. Δημιουργείται, συντηρείται και λειτουργεί 
παραγωγικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου (e-gov Portal), κατά την έννοια των 
άρθρων 6 και 31 του ν. 3979/2011 (Α` 138), για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, στην οποία 
σταδιακά ενσωματώνονται το σύνολο των πληροφοριών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138). Η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας 
(αυθεντικοποίηση) πραγματοποιείται μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID), για 
την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτηρίων του υποδομή του TaxisNet, 
βάσει των αναφερομένων όπως προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32 του ν. 3979/2011 (Α` 138). 
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα, οι 
λεπτομέρειες συνολικής ή μερικής ενσωμάτωσης των αντίστοιχων πληροφοριών κάθε 
Φορέα, η υποχρέωση επικαιροποίησης των ψηφιακών πληροφοριών και των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και οι λεπτομέρειες που αφορούν τη μοναδική ηλεκτρονική ταυτοποίηση. 5. 
Δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
κεντρική βάση μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών και 
ιδίως της ταχυδρομικής διεύθυνσης διαμονής, διεύθυνσης επικοινωνίας, αριθμού κινητού 
τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των πολιτών, αποκλειστικά 
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μέσω της οποίας θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δεδομένα των 
πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138). Η καταχώρηση και 
ενημέρωση των ανωτέρω δεδομένων στην κεντρική βάση πραγματοποιείται μέσω 
πιστοποιημένης πρόσβασης σε ειδική εφαρμογή με κωδικούς μοναδικής ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης (eID), για την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτηρίων η 
υποδομή του TaxisNet, ή μέσω των ΚΕΠ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 
του άρθρου 31του ν. 3979/2011 (Α` 138). Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ δύναται 
να αξιοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία για την ταυτοποίηση των πολιτών στα μητρώα της 
Δημόσιας Διοίκησης. Κατόπιν γραπτής ή ηλεκτρονικής ρητής συναίνεσης του πολίτη, τα 
ανωτέρω δεδομένα δύνανται να είναι διαθέσιμα στα Τραπεζικά Ιδρύματα. Με απόφαση του 
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η ημερομηνία έναρξης, η εξειδίκευση των 
στοιχείων επικοινωνίας των πολιτών αλλά και όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 
παρόντος. 6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).». 
6. Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 53 Αναδιάρθρωση Ειδικών Υπηρεσιών και συγχώνευση Μονάδων Ειδικών 
Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013  1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», 
η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 41637/ΔΙΟΕ 769 (Β` 150) όπως ισχύει, αναλαμβάνει 
αρμοδιότητες και επιτελικής δομής στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιπροσθέτως των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κ.υ.α. σύστασης για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-
2013 και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Η 
ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία, μέσω των αρμόδιων μονάδων της, εξακολουθεί να ασκεί τις 
αρμοδιότητες διαχείρισης για τις τμηματοποιημένες πράξεις του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-
2013, με βάση το ΣΔΕ 20142020, μέχρι την ένταξη τους στο Ε.Π. υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-
2020. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα 
Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και από την έναρξη ισχύος του παρόντος και 
έως τις 31.3.2017, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από 1.4.2017 υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 2. Η διαχείριση του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων» ασκείται από Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού. 3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ε της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού σχετικά με τη διαχείριση των Περιφερειακών ΕΠ 2007 - 2013 
εξακολουθούν να ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού. 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που είχε συσταθεί 
με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αριθμ. 31405/ΔΔ&ΠΚΠ 2317/20.9.2001 (Β` 1270) 
«Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου 
Συνοχής», σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2860/2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά στον ΕΟΧ, 
μεταφέρονται στο αυτοτελές τμήμα ΕΟΧ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, από έναρξη ισχύος του π.δ. 116/2014 (Α` 185). Οι Μονάδες Β και Γ 
συγχωνεύονται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, στην οποία μεταφέρεται και το σύνολο του προσωπικού της καταργούμενης 
Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτής. 5. Η Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕ- ΚΤ), η 
οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 107900/16.3.2001 (Β` 599), υπάγεται στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αποτελεί Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ. 6 Η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία 
συστάθηκε με την κ.υ.α. 15137/30.7.2008 (B` 1540), όπως ισχύει, δύναται, με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του οικείου Περιφερειάρχη, να 
αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού ή περιφερειακού ΕΠ αντιστοίχως, ή 
συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσεις κρατικών 
ενισχύσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την 
ΠΠ 2014-2020, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κοινή υπουργική 
απόφαση σύστασης και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης για την ΠΠ 2007-2013. 7. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνίσταται 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ - ΤΠΕ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Η Ειδική Υπηρεσία έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και 
δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού Ε.Π. ή 
συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις 
ΤΠΕ πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ - ΤΠΕ, διαρθρώνεται 
σε τέσσερις μονάδες, ως εξής: (α) Μονάδα Α: Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής 
Πράξεων, (β) Μονάδα Β: Διαχείρισης Πράξεων, (γ) Μονάδα Γ: Υλοποίησης Δράσεων, (δ) 
Μονάδα Δ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.». 
7. Καταργείται το άρθρο 38 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 38 

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων 

της Δημόσιας Διοίκησης 1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης είναι ο 

αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της 

Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με τον ενιαίο σχεδιασμό και την αποτελεσματική λειτουργία 

τους με τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής 

και τηλεπικοινωνιών. 2. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας 

Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, ως 

εξής: (α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, (β) Διεύθυνση Λειτουργίας 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, (γ) Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». 

8. Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) με τη διαγραφή της 
περιπτώσεως ιε’ και την αναρίθμηση της περιπτώσεως ιστ’ σε ιε’, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 44 Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 1. Επιχειρησιακοί 
στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι: α) Ο 
σχεδιασμός, η κατάρτιση και η τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού, και του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές 
δυνατότητες του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), β) Η 
κατάρτιση των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών, γ) Η παρακολούθηση θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου που άπτονται των κρατικών ενισχύσεων. 2. Η Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 
α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, β) Τμήμα 
Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων, γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, 
Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων. 3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τακτικού 
Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνονται: α) ο 
προγραμματισμός κάθε δαπάνης του Υπουργείου, η συγκέντρωση των οικονομικών 
στοιχείων, η επεξεργασία και η κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των 
μηνιαίων στόχων, καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές μονάδες, η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους 
βάσει εγκυκλίων και οδηγιών του Τμήματος και η διενέργεια διορθωτικών παρεμβάσεων επί 
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αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους εκτέλεσης και η τροποποίηση του 
προϋπολογισμού μέσω της εγγραφής εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων ή της 
μεταβολής πιστώσεων, β) η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η ανακατανομή 
αυτών ανά τρίμηνο και μήνα και η σύνταξη μηνιαίου ορίου δαπανών, καθώς και η έκδοση 
των αποφάσεων κατανομής ωρών πρόσθετων παροχών, γ) η παρακολούθηση των ορίων 
διαθέσεων πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών, δ) η παρακολούθηση και αντιμετώπιση 
θεμάτων ειδικών λογαριασμών, ε) η καταχώριση όλων των μεταβολών του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησής του, η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος του συστήματος και η εισήγηση τυχόν αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης 
βλαβών του, στ) η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επι-μέρους υπηρεσιακές μονάδες, των 
μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και τον 
προσδιορισμό των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων σε θέματα προϋπολογισμού και 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ζ) η μέριμνα για την έγκριση και αναθεώρηση των 
προγραμμάτων, η) ο συντονισμός της προετοιμασίας του ΜΠΔΣ και των επικαιροποιήσεων 
αυτού σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και την υποβολή τους, μετά από έγκριση από τον Υπουργό, στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους (ΓΛΚ), θ) η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορίζονται στο ΜΠΔΣ, ι) 
η συνεργασία με το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού τους εντός των ορίων του ΜΠΔΣ και την ορθή εκτέλεσή τους, ια) η σύνταξη 
του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, ιβ) η διασφάλιση εξεύρεσης 
απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων, ιγ) η παρακολούθηση της 
κίνησης των πιστώσεων και η πρόταση για την ανακατανομή αυτών, ιδ) η καταβολή 
εισφορών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και μισθωμάτων για τη στέγαση 
ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και φορέων με έδρα την Ελλάδα που 
επιτελούν έργο που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και η διαχείριση των 
σχετικών κονδυλίων και πάσης φύσεως επιστροφών, ιε) η παρακολούθηση της πορείας 
εκτέλεσης του ΜΠΔΣ και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και έγκαιρη 
εφαρμογή του, ιστ) η σύνταξη απολογισμών και σχετικών εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης 
του τακτικού προϋπολογισμού του ΠΔΕ, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές 
δυνατότητες του ΜΠΔΣ, ιζ) η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με σκοπό την 
αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των 
πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ιη) η καταχώριση των αποφάσεων 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Υπουργείου στο πληροφοριακό του σύστημα, ιθ) ο 
χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος. 4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος 
Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων περιλαμβάνονται: α) η διασφάλιση ότι τα 
προσχέδια προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων τυγχάνουν έγκαιρης επεξεργασίας 
και βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων και των άλλων στόχων που 
καθορίζονται από το ΜΠΔΣ, καθώς και από εγκυκλίους και οδηγίες που εκδί-δονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών και από το ΓΛΚ), β) η διασφάλιση ότι οι στόχοι που καθορίζονται 
στους προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων φορέων συμβαδίζουν με τους στόχους 
δημοσιονομικής πολιτικής, γ) η διασφάλιση ότι οι προϋπολογισμοί και τα οικονομικά 
στοιχεία που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς είναι αξιόπιστα και ότι 
αντανακλούν την οικονομική πραγματικότητα των φορέων, δ) ο έλεγχος της εγκυρότητας και 
της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς απολογισμών 
διάθεσης της χρηματοδότησης και άλλων οικονομικών στοιχείων, ε) η παρακολούθηση της 
οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων και η ανάλυση και επεξεργασία των 
οικονομικών τους δεδομένων, στ) η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων από 
τους εποπτευόμενους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του, ζ) η 
παρακολούθηση της τήρησης των μηνιαίων στόχων των εποπτευομένων φορέων του 
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Υπουργείου και η υποβολή προτάσεων λήψης των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση 
αρνητικής απόκλισης από τους στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, η) ο έλεγχος, 
η επεξεργασία και η συγκέντρωση των δικαιολογητικών των επιχορηγήσεων στους 
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και η διαβίβασή τους στο Τμήμα Εκκαθάρισης 
Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου, θ) η έγκαιρη κοινοποίηση εγκυκλίων για την οικονομική 
διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων, ι) ο έλεγχος της οικονομικής απόδοσης, 
περιλαμβανομένων ελλειμμάτων και οφειλών, των εποπτευόμενων φορέων σε τακτική 
(τριμηνιαία / μηνιαία) βάση, ια) η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόμενων από 
το ν. 4270/2014, Μνημονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του 
Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, ιβ) η έγκριση του προϋπολογισμού και του 
απολογισμού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, ιγ) η σύνταξη, σε συνεργασία 
με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων, των 
οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου 
και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές, ιδ) η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που 
απαιτούνται για την έγκριση και καταβολή δόσεων στους εποπτευόμενους φορείς στο 
πλαίσιο των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ που διαχειρίζονται, ιε) η 
διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν την λειτουργία του ΕΚΟΜΕ, σε 
συνδυασμό με τον ν. 4487/2017, ιστ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος. 5. Στις 
αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσιονομικών, Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών 
Ενισχύσεων περιλαμβάνονται: α) η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
εφαρμογή του νόμου περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης (ν. 4270/2014), β) η 
τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου, η καταχώριση σε 
αυτό του συνόλου των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων του Υπουργείου προς τρίτους και η 
παρακολούθηση της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό, 
ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ, καθώς και ο έλεγχος 
του αντίστοιχου μηχανογραφικού συστήματος για την υποβολή εισηγήσεων αναγκαίων 
αλλαγών ή παρεμβάσεων ή αποκατάστασης βλαβών, γ) η τήρηση των ανώτατων ορίων των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού, δ) η σύνταξη, κατά τις κείμενες διατάξεις, οικονομικών 
καταστάσεων και αναφορών για την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και τις 
εγγραφές στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Υπουργείου, καθώς και τη διαβίβασή τους προς 
ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών (ενδεικτικά 
Βουλή, Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία), ε) η συγκέντρωση των 
δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του 
ΠΔΕ και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, στ) η προετοιμασία και η προώθηση 
σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή 
κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια 
του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα 
Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ), ζ) η υποβολή προτάσεων 
διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, 
πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ, η) η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων 
αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την 
προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, θ) 
η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση, ι) η 
παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης 
ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ 
για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της, ια) η μέριμνα 
για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI, ιβ) η υποχρέωση 
ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού 
συστήματος SARI, ιγ) η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών 
ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας 
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τους, ιδ) η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών 
ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς 
αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων 
στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: αα) η υποστήριξη των 
φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον 
προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο 
που πρέπει να ανακτηθούν, ββ) η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να 
προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των 
παρανόμως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων (ενδεικτικά εγγραφή σε πίνακα 
απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης), γγ. ο χειρισμός 
κάθε άλλου συναφούς θέματος.». 
9. Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) με την προσθήκη 
περιπτώσεων ια, ιβ, ιγ και ιδ, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 25 Διεύθυνση 
Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών 1. Η Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών 
συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: (α) Τμήμα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών, 
(β) Τμήμα Οριζόντιων και Πιλοτικών Έργων, (γ) Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων, (δ) Τμήμα Προσβασιμότητας. 2. Στο Τμήμα Παρακολούθησης Ψηφιακών 
Πολιτικών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η ενημέρωση από τους φορείς του 
δημοσίου τομέα για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων 
υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, όποτε αυτή ζητηθεί,(β) η καθοδήγηση 
για την ωρίμανση των εγκεκριμένων προς υλοποίηση έργων Τ.Π.Ε. και η επιβολή, σε επίπεδο 
απαιτήσεων και προδιαγραφών, των κανόνων και των πολιτικών διαλειτουργικότητας με τα 
υφιστάμενα συστήματα και η εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών συμπεριλαμβανομένων 
των προτύπων προσβασιμότητας, στις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής τους, (γ) στην 
περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων Τ.Π.Ε., μετά την έγκρισή τους από 
τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η 
συνεργασία με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες 
για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνων με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, οι 
οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος 
Προγραμματισμός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος 
επικαιροποιείται όποτε απαιτείται, (δ) η συμμετοχή, με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου 
Τομέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, (ε) η παρακολούθηση και ο συντονισμός των δράσεων και των έργων 
ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δημοσίου τομέα κατά τη φάση 
της υλοποίησής τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με τη Βίβλο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού, ο εντοπισμός καθυστερήσεων και η υπόδειξη λύσεων, (στ) η καταγραφή 
καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και 
φορέων. 3. Στο Τμήμα Οριζόντιων και Πιλοτικών Έργων περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
αρμοδιότητες: (α) η εισήγηση της ανάπτυξης οριζόντιων εφαρμογών και συστημάτων 
πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και της 
ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών και συστημάτων σε συνεργασία με τους κατά 
περίπτωση συναρμόδιους φορείς, (γ) η σχεδίαση και υλοποίηση έργων και δράσεων τεχνικής 
βοήθειας και η εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υποέρ-γων), ως δικαιούχος, στον 
τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη και 
υποστήριξη των αντίστοιχων πολιτικών, οι οποίες σχεδιάζονται ενιαία και σε συνάφεια με τα 
έργα και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, (δ) η υλοποίηση πιλοτικών έργων σε 
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καινοτόμα θέματα για την υιοθέτηση νέων πρακτικών στον τομέα της συνδιαμόρφωσης νέων 
υπηρεσιών σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον απαιτείται, (ε) η συμμετοχή 
σε κοινοπραξίες με άλλες χώρες για την υλοποίηση των πιλοτικών έργων σε ευρωπαϊκό ή 
διεθνές επίπεδο, (στ) η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων δράσεων στο πλαίσιο της Βίβλου 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού, (ζ) η συνεργασία με όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής των οριζόντιων πολιτικών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, αλλά και για την εφαρμογή τομεακών και εξειδικευμένων σχεδίων δράσης, 
(η) ο συντονισμός όλων των δράσεων και έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δημόσιου 
Τομέα, υποστηρίζοντας τις επιμέρους δομές του κράτους και παρέχοντας συμβουλευτική 
υποστήριξη. 4. Στο Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων περιλαμβάνονται 
οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων Τ.Π.Ε. για το Υπουργείο ή τους φορείς του Δημοσίου σε συνεργασία με 
συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου, εφόσον αυτό απαιτείται, (β) η 
συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΕΚΔΔΑ για την οργάνωση εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων και προγραμμάτων σχετικών με την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, (γ) η οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Συμμαχίας για 
τις ψηφιακές δεξιότητες όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, (δ) η σχεδίαση, σε συνεργασία με τις 
υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και η εισήγηση των δράσεων κρατικών 
ενισχύσεων, των προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και των προγραμμάτων 
έρευνας και καινοτομίας που αφορούν σε Τ.Π.Ε. και διαδικασίες και η παρακολούθηση της 
υλοποίησής τους, (ε) η υποστήριξη λύσεων λογισμικού και εφαρμογών που παρέχονται από 
νεοφυείς επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, (στ) η 
οργάνωση διαγωνισμών για νεανικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρωτοβουλιών για 
λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση 
μέσα από δράσεις Τ.Π.Ε., (ζ) η γνωμοδότηση σχετικά με την έκδοση της απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων για τη ψηφιακή ανάπτυξη, (η) η επιχειρησιακή υποστήριξη φορέων και 
νεοφυών επιχειρήσεων σε θέματα προώθησης των λύσεων τους και δημοσίευσής τους σε 
σχετικά αποθετήρια λογισμικού, (θ) η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και η σύνταξη 
επιχειρηματικών σχεδίων για την προώθησή τους στη δημόσια διοίκηση, (ι) η προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ φορέων δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και πανεπιστημίων για παροχή 
νέων λύσεων λογισμικού και εφαρμογών που άπτονται της δημόσιας διοίκησης και νεανικής 
επιχειρηματικότητας. 5. Στο Τμήμα Προσβασιμότητας περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
αρμοδιότητες: (α) η παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ηλεκτρονικής 
προσβασιμότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την 
προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και τη συμβατότητα των Τ.Π.Ε. 
με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία, καθώς και 
άλλες ομάδες πληθυσμού, (β) η παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 
4074/2012 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
του ΟΗΕ (Α` 88) ως προς τις Τ.Π.Ε. και η ενημέρωση του σημείου αναφοράς για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και του συντονιστικού μηχανισμού για τη 
διευκόλυνση των σχετικών με αυτήν δράσεων, (γ) η ανάπτυξη μεθοδολογίας πιστοποίησης 
και μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου επιπέδου ηλεκτρονικής 
προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η 
πραγματοποίηση ελέγχων ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής 
προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και η πιστοποίηση του τηρούμενου 
επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι Ενότητα 7 
«Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση 
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Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β` 1301), (δ) η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ως προς την εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και 
καταναλωτών με αναπηρία ή άλλες ομάδες πληθυσμού και η εισήγηση της λήψης των 
απαραίτητων μέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στη Βίβλο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων, (ε) η συνεργασία με την 
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) και άλλους αρμόδιους φορείς, 
προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και 
καταναλωτές με αναπηρία ή άλλες ομάδες πληθυσμού από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Δημοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.». 

Με το άρθρο 52: 

1. Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 5 ν. 3979/2011 (Α’ 138) με την προσθήκη παραγράφου 
5, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 5 Δημιουργία δικτυακού τόπου 1. Κάθε 
φορέας δημόσιου τομέα υποχρεούται να δημιουργεί και να διατηρεί δικτυακό τόπο με τις 
κατάλληλες εφαρμογές, ιδίως για την υποβολή αναφορών, δηλώσεων και αιτήσεων από τα 
συναλλασσόμενα με αυτόν φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται και 
με απλή φιλοξενία σχετικής με το συγκεκριμένο φορέα ιστοσελίδας σε δικτυακό τόπο που 
διαχειρίζεται ιεραρχικά προϊσταμένη ή εποπτεύουσα αυτού αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι 
διατίθεται εμφανώς η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το συγκεκριμένο φορέα. Με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
προσδιορίζονται οι γενικοί όροι και οι λειτουργικές προδιαγραφές, οι γενικοί όροι χρήσης, 
καθώς και οι γενικοί όροι ως προς την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική προστασίας 
ιδιωτικότητας των δικτυακών τόπων που διατηρούν οι φορείς του δημόσιου τομέα. 2. Ο 
δικτυακός τόπος οφείλει να παρέχει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα επικοινωνίας 
των φυσικών προσώπων και των Ν.Π.Ι.Δ. με τον φορέα του δημόσιου τομέα, ιδίως με τη 
διάθεση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για 
τη διατύπωση των ερωτημάτων κάθε ενδιαφερόμενου. 3. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα 
προσδιορίζει τους όρους και τα εργαλεία τήρησης του δικτυακού τόπου, τηρώντας τις αρχές 
της δημοσιότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της 
διαλειτουργικότητας. Στο δικτυακό τόπο περιλαμβάνεται αναφορά των στοιχείων του 
υπευθύνου τήρησης και του αναπληρωτή του και των στοιχείων επικοινωνίας αυτών. 4. Οι 
δικτυακοί τόποι που δημιουργούνται και τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
προηγούμενων παραγράφων είναι τόποι ελεύθερης και χωρίς περιορισμούς πρόσβασης, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως από τον οικείο φορέα για λόγους διαφύλαξης κρατικού 
απορρήτου ή απορρήτου που προστατεύεται από διάταξη νόμου.». 
 
Με το άρθρο 53: 
 
1. Προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 3 Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αρμοδιότητα σύναψής τους 1. Οι 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται: α. Σε  εθνικές  γενικές,  που  αφορούν  τους 
εργαζόμενους όλης της χώρας. β. Σε κλαδικές που αφορούν τους εργαζόμενους 
περισσότερων ομοειδών ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή  
περιφέρειας  ή και όλης της χώρας. γ. Σε   επιχειρησιακές,   που   αφορούν  τους  εργαζόμενους  
μιας εκμετάλλευσης ή επιχείρησης. δ. Σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές που  αφορούν  τους  
εργαζόμενους ορισμένου   επαγγέλματος  και  των  συναφών  προς  το  επάγγελμα  αυτό 
ειδικοτήτων όλης της χώρας. ε. Σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν  τους  
εργαζόμενους  ορισμένου επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριμένης 
πόλης ή περιφέρειας. 2.  Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές 
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ομοιοεπαγελματικές συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας 
δυσμενέστερους για τους  εργαζόμενους  από  τους  όρους εργασίας των εθνικών γενικών 
συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του 
άρθρου 8 του νόμου. 3.  Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται από  
τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων και τις αναγνωριζόμενες ως  ευρύτερης 
εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών ή πανελλήνιας έκτασης. Στην  έννοια  των  
συνταξιοδοτικών  θεμάτων,  που  δεν  μπορεί   να αποτελέσουν  περιεχόμενο  συλλογικής 
σύμβασης εργασίας, περιλαμβάνεται και η μεταβολή, αμέσως ή εμμέσως, της σχέσης  
ασφαλίστρου  εργαζομένου και  εργοδότη,  η  μεταβίβαση  του  βάρους εν λόγω ή εν μέρει 
τακτικών εισφορών ή εισφορών για αναγνώριση προϋπηρεσιών από τον ένα στον  άλλο 
καθώς  και  η  σύσταση  ειδικών  ταμείων  ή  λογαριασμών, που χορηγούν περιοδικές παροχές  
συντάξεων  ή  εφάπαξ  βοήθημα  με  επιβάρυνση  του εργοδότη. 4. Οι κλαδικές συμβάσεις 
συνάπτονται από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που 
καλύπτουν εργαζομένους ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ειδικότητα τους, ομοειδών ή 
συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις. Ειδικά για τους 
εργαζομένους στον κλάδο των Τραπεζών οι κλαδικές συμβάσεις δύνανται να συνάπτονται 
και από μεμονωμένους εργοδότες, οι οποίοι εκπροσωπούνται με κοινό εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον οι καλούμενοι ή καλούντες για διαπραγματεύσεις 
εργοδότες είτε καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εργαζομένων 
στον κλάδο είτε είναι οι τουλάχιστον πέντε (5) μεγαλύτεροι εργοδότες, με κριτήριο τους 
εργαζομένους που απασχολούν. Οι λοιποί εργοδότες δικαιούνται να μετέχουν στις 
διαπραγματεύσεις και να υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση. Σε περίπτωση μη ορισμού 
κοινού εκπροσώπου ή εκπροσώπων από τους εργοδότες ή άρνησης προσέλευσης στις 
διαπραγματεύσεις ή αποτυχίας των διαπραγματεύσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 14, 15 και 16 του ν.1876/1990. 5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις 
συνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης 
που καλύπτουν τους εργαζόμενους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική 
οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την 
κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζομένων στην επιχείρηση και, εφόσον αυτές 
ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη. Η 
ένωση προσώπων του προηγούμενου εδαφίου συστήνεται τουλάχιστον από τα τρία πέμπτα 
(3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων 
σε αυτήν και χωρίς η διάρκεια της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Εάν μετά την τυχόν 
σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της παραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η 
προϋπόθεση της συμμετοχής των τριών πέμπτων (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, η 
οποία απαιτείται για τη σύσταση της, διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για δε τα λοιπά 
θέματα που αφορούν την ένωση προσώπων εξακολουθεί να εφαρμόζεται η περίπτωση γγ` 
του εδαφίου α` της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α` 79). 6.Οι εθνικές 
ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις  συνάπτονται από  την  πλευρά  των  
εργαζομένων  από  δευτεροβάθμιες ή πρωτοβάθμιες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης. Από  την  πλευρά  των  εργοδοτών,  οι  εθνικές   
ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές  συμβάσεις συνάπτονται από εργοδοτικές οργανώσεις 
ευρύτερης εκπροσώπησης ή πανελλήνιας έκτασης. 7.Οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές 
συλλογικές συμβάσεις  συνάπτονται  από  ομοιοεπαγγελματικές  συνδικαλιστικές  
οργανώσεις των εργαζομένων, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, τοπικού χαρακτήρα και  
από  εργοδοτικές οργανώσεις.». 
 
 
Με το άρθρο 54: 
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1. Προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 στο άρθρο 6 του ν. 1876/1990 που έχει ως εξής: « 
Άρθρο 6  
Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας-Νομιμοποίηση εκπροσώπων. 
1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν: 
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών όλων των βαθμίδων στο 
πεδίο της δραστηριότητας τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου αυτού. 
Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, από την πλευρά των 
εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον 
αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόμου, από την πλευρά των εργαζομένων, 
ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική 
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης 
εργασίας. 
β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόμενους που απασχολεί στην επιχείρηση του. 
γ. Για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική 
συλλογική σύμβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται μεταξύ της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται 
οι εργοδότες. 
2.   Κριτήριο  της  αντιπροσωπευτικότητας  είναι  ο αριθμός   των  εργαζομένων που ψήφισε 
στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης. 
Αμφισβήτηση  της αντιπροσωπευτικότητας μπορεί να εγερθεί με προσφυγή συνδικαλιστικής 
οργάνωσης, αρμόδιας να υπογράψει αντίστοιχη  συλλογική σύμβαση  εργασίας, μέσα σε 
προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση του  εγγράφου  που  προβλέπεται  από  το  άρθρο  
4  παρ.2  στην  επιθεώρηση εργασίας, οπότε και αναστέλλονται οι διαπραγματεύσεις. 
Η  προσφυγή κρίνεται από την επιτροπή του άρθρου 15 του ν.1264/1982, η οποία αποφασίζει 
μέσα σε προθεσμία 10 ημερών. Σε περίπτωση  που  δεν εκδίδεται  απόφαση  μέσα  στην  
παραπάνω  προθεσμία,  ο  πρόεδρος  της επιτροπής υποχρεούται να εκδώσει μόνος του 
απόφαση μέσα  σε  48  ώρες. 
Κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής δεν χωρεί άσκηση εφέσεως. 
Η   διάταξη   αυτή   ισχύει  ανάλογα  και  όταν  προκύψει  περίπτωση αμφισβήτησης της 
αρμοδιότητας εργοδοτικής οργάνωσης κατά την  υπογραφής συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας. 
3.α. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρμόζονται 
οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους. β. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της 
ένωσης προσώπων της περίπτωσης α` της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της 
ιδρυτικής της πράξης.». 
 
 
 
Με το άρθρο 55: 
1. Προστίθεται παρ.3 και αντικαθίσταται η παρ. 2  του άρθρου 10 του ν. 1876/1990, το οποίο 
έχει ως εξής: «Άρθρο 10 1.  Αν  η  σχέση  εργασίας  ρυθμίζεται  από  περισσότερες ισχύουσες 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας,  εφαρμόζεται  η  πιο  ευνοϊκή  για  τον  εργαζόμενο.Η  
σύγκριση  και  η  επιλογή των διατάξεων γίνεται κατά τις παρακάτω ενότητες: α) ενότητα 
αποδοχών, β) λοιπά θέματα. 2.Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας 
υπερισχύει σε περίπτωση Συρροής με ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας. 
Εως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής η επιχειρησιακή συλλογική 
σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση Συρροής με κλαδική συλλογική σύμβαση 
εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους 
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εργαζόμενους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.». 
 
Με το άρθρο 56: 
1. Οι παράγραφοι  2 και 3 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α’ 8.3.1990), όπως 
ισχύει, αντικαθίστανται, προστίθεται παράγραφος 4 και η παράγραφος 4, όπως ισχύει, 
αναριθμείται σε 5. Το άρθρο 11 του ν. 1876/1990,  έχει ως εξής : «1.  Συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και εργοδότες που δεν δεσμεύονται από συλλογική σύμβαση εργασίας  μπορούν  
να  προσχωρήσουν  από  κοινού  σε συλλογική   σύμβαση   εργασίας   που   αφορά   την   
κατηγορία   τους. Συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων μπορεί να προσχωρήσει σε 
συλλογική σύμβαση εργασίας, από την οποία δεσμεύεται ήδη ο εργοδότης. Η προσχώρηση 
γίνεται με ιδιωτικό  έγγραφο,  που  γνωστοποιείται  στα μέρη που έχουν συνάψει τη 
συλλογική σύμβαση εργασίας, κατατίθεται στις κατά  τόπους  υπηρεσίες  του Υπουργείου 
Εργασίας και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο  συλλογικών  συμβάσεων  εργασίας.   Στην  
περίπτωση  της προσχώρησης  ισχύουν  οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του 
άρθρου 5 του νόμου αυτού. Προσχώρηση σε επιχειρησιακή συλλογική  σύμβαση  εργασίας  
δεν  είναι δυνατό   να   γίνει  από  εργοδότη  ή  συνδικαλιστική  οργάνωση  άλλης επιχείρησης. 
2.  Με απόφασή του,  που  εκδίδεται  μετά  από  γνώμη  του  Ανώτατου Συμβουλίου  Εργασίας,  
ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να επεκτείνει και να  κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους 
τους εργαζόμενους του  κλάδου  ή επαγγέλματος   συλλογική   σύμβαση  εργασίας,  η  οποία  
δεσμεύει  ήδη εργοδότες  που απασχολούν  το  51%  των  εργαζομένων  του  κλάδου   ή  
επαγγέλματος. Ειδικότερα   η   επέκταση  ομοιοεπαγγελματικής  συλλογικής  σύμβασης  
εργασίας δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους του επαγγέλματος, ανεξάρτητα  από το είδος 
της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης,  με  την  επιφύλαξη  της παρ. 2 του άρθρου 10. 3. Την 
επέκταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των 
εργοδοτών με αίτηση της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης του 
Υπουργού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4.Για  τους  εργαζόμενους  στη  γεωργία, 
κτηνοτροφία και συναφείς  εργασίες καθώς και για  τους  κατ`  οίκον  εργαζόμενους,  οι  
παραπάνω  διατάξεις για την προσχώρηση και επέκταση συλλογικής σύμβασης εργασίας  
ισχύουν  για  τις συμβάσεις  που συνάπτονται αντίστοιχα στους κλάδους  αυτούς.» 
 
 
Με το άρθρο 57: 
1. Τροποποιούνται οι παρ.1 και 2 του άρθρου 16 του  ν. 1876/1990, το οποίο έχει ως εξής:  
« Διαιτησία (Πρώτος Βαθμός) 1.Η προσφυγή στη Διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε 
στάδιο των διαπραγματεύσεων με συμφωνία των μερών. 2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη 
διαιτησία μονομερώς στις εξής περιπτώσεις: α) από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο 
μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση,  «β) από οποιοδήποτε μέρος αποδέχτηκε την πρόταση του 
μεσολαβητή που απέρριψε το άλλο μέρος.». 3. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή ή 
από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας, αν το ζητήσει ένα εκ των μερών. Στην περίπτωση 
μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, 
διεξάγεται από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας. 4. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της Τριμελούς 
Επιτροπής Διαιτησίας, ο ορισμός ενός εκ των διαιτητών ως προέδρου της Επιτροπής, καθώς 
και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται με συμφωνία των μερών από τον κατάλογο διαιτητών 
του Ο.ΜΕ.Δ. και σε περίπτωση ασυμφωνίας με κλήρωση. Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από 
την προσφυγή στη διαιτησία, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα μέρη να προσέλθουν 
σε καθορισμένο τόπο και ώρα για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής Διαιτησίας και του 
προέδρου της, καθώς και των αναπληρωτών τους. Η επιλογή ή η κλήρωση διεξάγεται 
ενώπιον του προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζομένου από αυτόν εκπροσώπου του. Κάθε 
μέρος έχει το δικαίωμα να εκφράσει μία φορά άρνηση για το κληρωθέν πρόσωπο. Ο 
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διαιτητής και η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τον ορισμό τους. 5. Ο διαιτητής και η Επιτροπή 
Διαιτησίας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον μεσολαβητή. Μελετούν όλα τα στοιχεία και 
πορίσματα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της μεσολάβησης και τα πρόσθετα στοιχεία 
που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως τα οικονομικά και 
χρηματοοικονομικά στοιχεία, την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική 
κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία 
αναφέρεται η συλλογική διαφορά, την πρόοδο στη μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας 
και στη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας», καθώς και την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης 
του μισθού». 6. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη και τεκμηριωμένη 
αιτιολογία σχετικά με τους όρους που τίθενται σε αυτή και οι οποίοι δεν μπορούν να 
έρχονται σε αντίθεση ή να τροποποιούν προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Στη διαιτητική 
απόφαση διατυπώνονται ρητώς όλοι οι κανονιστικοί όροι. Κανονιστικοί όροι άλλων εν ισχύι 
συλλογικών ρυθμίσεων εξακολουθούν να ισχύουν με τη διαιτητική απόφαση. Η πληρότητα 
της αιτιολογίας ελέγχεται δικαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 16Β του παρόντος. 7. Η 
διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων 
του διαιτητή ή της Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε μεσολάβηση, και σε διάστημα 
τριάντα πέντε (35) ημερών, αν δεν προηγήθηκε. Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας 
λαμβάνεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ημερών από εκδόσεώς της στα δεσμευόμενα 
από αυτή μέρη. 8. Η απόφαση της διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας 
και ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση, εκτός εάν τα μέρη 
συμφωνήσουν διαφορετικά. 9. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η 
άσκηση του δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα 
προσφυγής του.». 
 
 
Με το άρθρο 58: 
1. Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν.2112/1920, όπως ισχύει, το οποίο 
έχει ως εξής: «Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως 
βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι`ήν ισχύουσιν αι διατάξεις 
του παρόντος νόμου. Ως μια τοιαύτη θεωρείται εν πάση περιπτώσει η μετάθεσις του 
υπαλλήλου εις γραφείον λειτουργούν εν τη αλλοδαπή, εφ`όσον δεν αποδέχεται την 
μετάθεσιν ο μετατιθέμενος υπάλληλος. Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή 
των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του 
εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.». 
 
Με το άρθρο 59: 
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν.1892/1990, όπως ισχύει, το 
οποίο έχει ως εξής: «1. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο 
εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, 
ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο 
χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Αν η 
συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών από 
την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του 
μισθωτού. 2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται ως: α) «εργαζόμενος μερικής 
απασχόλησης», κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου 
οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία 
βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με 
πλήρη απασχόληση, β) «συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση», κάθε 
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εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή 
σχέση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές 
συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη 
απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα 
υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόμενοι με 
σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται 
δυσμενώς σε σχέση με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους με κανονική απασχόληση, εκτός εάν 
συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι οι οποίοι τη δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο 
ωράριο εργασίας. 3. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο 
εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε 
μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση 
κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους 
μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Η 
παρεχόμενη από το άρθρο αυτό προστασία καλύπτει και τους απασχολούμενους με βάση τις 
συμφωνίες του προηγούμενου εδαφίου. Αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του ο 
εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ 
περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως 
προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 260/ 2006 και του ν. 1767/1988. Αν η συμφωνία αυτή δεν 
καταρτιστεί εγγράφως ή αν η συμφωνία ή η απόφαση του εργοδότη δεν γνωστοποιηθούν 
εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, 
τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού. 4.Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, για 
την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται κατά την εξής σειρά 
προτεραιότητας: α) οι εκπρόσωποι από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική 
οργάνωση της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, η οποία καλύπτει κατά το καταστατικό της 
εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα τους, β) οι 
εκπρόσωποι των υφιστάμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων της επιχείρησης ή της 
εκμετάλλευσης, γ) το συμβούλιο εργαζομένων, δ) εάν ελλείπουν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, η ενημέρωση και διαβούλευση γίνεται με το 
σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές 
και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο 
που ορίζει ο εργοδότης. 5. Οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις των προηγούμενων 
παραγράφων πρέπει να περιλαμβάνουν: α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) 
τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, γ) 
το χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας, δ) τον τρόπο 
αμοιβής και ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης. Σε εποχικές ξενοδοχειακές και 
επισιτιστικές επιχειρήσεις οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις, κατά την παράγραφο 1 του 
παρόντος, γίνονται για ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο εργασίας. 6. Σε κάθε περίπτωση, η 
απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, ως και η νυκτερινή εργασία 
συνεπάγεται την καταβολή της νόμιμης προσαύξησης. 7. Αν η μερική απασχόληση έχει 
καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της 
συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να 
παρέχεται μία φορά την ημέρα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται 
στους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς μαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς 
αυτών που εργάζονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, καθώς και στους καθηγητές που εργάζονται στα 
φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης. 8. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας 
λόγω μη αποδοχής από τον μισθωτό εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση είναι 
άκυρη. 9. Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής 
απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου και 

225

javascript:open_links('302,13852')


81 
 

αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. 10. Οι μερικώς 
απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, 
με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για 
τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 2 του α.ν.539/1945, όπως ισχύει. 11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία 
πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο μερικώς απασχολούμενος εργαζόμενος έχει υποχρέωση να 
την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή 
πίστη. Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της 
συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. 12.
 Ο πλήρως απασχολούμενος σε επιχειρήσεις πλέον των είκοσι (20) ατόμων, έχει 
δικαίωμα μετά τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους εργασίας να ζητήσει τη 
μετατροπή της σύμβασης εργασίας του από πλήρη σε μερική απασχόληση, με δικαίωμα 
επανόδου σε πλήρη απασχόληση, εκτός αν η άρνηση του εργοδότη δικαιολογείται από τις 
επιχειρησιακές ανάγκες. Ο εργαζόμενος στην αίτηση του πρέπει να προσδιορίζει τη διάρκεια 
της μερικής απασχόλησης και το είδος της. Αν ο εργοδότης δεν απαντήσει εγγράφως μέσα 
σε ένα μήνα θεωρείται ότι το αίτημα του εργαζόμενου έχει γίνει δεκτό. 13. Ο μερικώς 
απασχολούμενος, επί προσφοράς εργασίας με ίσους όρους από μισθωτούς της ίδιας 
κατηγορίας, έχει δικαίωμα προτεραιότητας για πρόσληψη σε θέση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση. Ο χρόνος της μερικής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη 
ως χρόνος προϋπηρεσίας όπως και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο. Για τον υπολογισμό της 
προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο ή 
συμβατικό) ημερήσιο χρόνο του συγκρίσιμου εργαζόμενου αντιστοιχεί σε μία ημέρα 
προϋπηρεσίας. 14. Στους εργαζόμενους που καλύπτονται από σύμβαση ή σχέση εργασίας με 
Μερική απασχόληση παρέχονται: α) δυνατότητες συμμετοχής στις δραστηριότητες της 
επαγγελματικής κατάρτισης που εφαρμόζει η επιχείρηση υπό συνθήκες ανάλογες με εκείνες 
που αφορούν τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου, β) οι ίδιες 
κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση των άλλων εργαζόμενων στην επιχείρηση. 
15. Ο εργοδότης ενημερώνει τους εκπροσώπους των εργαζόμενων για τον αριθμό των 
απασχολούμενων με μερική απασχόληση σε σχέση με την εξέλιξη του συνόλου των 
εργαζόμενων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψης εργαζόμενων με πλήρη απασχόληση. 
16. Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας επιτρέπεται η συμπλήρωση ή 
τροποποίηση των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων. 17. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας. 18. Η κατά το παρόν άρθρο Μερική απασχόληση με σχέση ιδιωτικού δικαίου 
επιτρέπεται και στις δημόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους λοιπούς φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ 28 Α`), όπως ισχύει, με εξαίρεση το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού 
και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και στους φορείς για τους οποίους η μερική απασχόληση προβλέπεται 
από ειδικούς νόμους ή από διατάξεις κανονισμών που έχουν κυρωθεί με νόμο ή έχουν ισχύ 
νόμου. Για τη μερική απασχόληση σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του 
προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως 
ισχύει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών 
αναγκών συμφωνείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών. Μερική 
απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως. Στην τελευταία 
περίπτωση η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δημοσίευση της στο Ανώτατο 
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη 
νομιμότητας μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Οι ανωτέρω συμβάσεις που καταρτίζονται για την 
κάλυψη έκτακτων ή επειγουσών αναγκών λήγουν αυτοδικαίως με την πάροδο της 
συμφωνηθείσας διάρκειας τους, χωρίς να απαιτείται προς τούτο καμία άλλη διατύπωση, η 
δε για οποιονδήποτε λόγο ανανέωση τους ή μετατροπή τους σε σύμβαση ή σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.». 
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Με το άρθρο 65: 
 
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν.4554/2018 (Α΄130), όπως ισχύει, αναριθμείται  σε 
4. Προστίθεται νέα παράγραφος 3 και νέα παράγραφος 6 και καταργείται η παρ. 4 στο άρθρο 
5 του ν.4554/2018, το οποίο έχει ως εξής: «Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία   1.
 Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή 
ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρμόδιος υπάλληλος του 
ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που 
τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων 
πεντακοσίων (10.500) ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς 
προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων.  2. Ειδικός Επιθεωρητής 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ή Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που, 
κατά τη διερεύνηση των αιτιών εργατικού ατυχήματος, διαπιστώνει τη μη αναγραφή 
εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει 
στον εργοδότη το πρόστιμο που προ- βλέπεται στην παράγραφο 1 για κάθε αδήλωτο 
εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή 
εξηγήσεων. 3. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών 
(3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο της παραγράφου 1, ανά εργαζόμενο, 
επιβάλλεται προσαυξημένο ως εξής: α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση 
και  β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση από αυτήν της περίπτωσης α`, που 
διαπιστώνεται σε έλεγχο διενεργούμενο σε διαφορετική ημερομηνία. 4. Σε κάθε 
παράβαση του παρόντος άρθρου τεκμαίρεται ότι η σχέση εργασίας διήρκεσε τρεις (3) μήνες, 
εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν διαφορετικά. Με πράξη του αρμόδιου 
ασφαλιστικού φορέα καταλογίζονται, άνευ ετέρου και αναδρομικά από την ημερομηνία του 
ελέγχου, σε βάρος του εργοδότη το σύνολο των προβλεπόμενων κατά περίπτωση 
ασφαλιστικών εισφορών. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται ο κατώτατος 
μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο. 5. Οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου 
επιβάλλονται πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.». 
 
 
Με το άρθρο 66: 
1. Αντικαθίστανται οι  παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, το οποίο έχει ως 
εξής: «Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης  1.Αν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των 
εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους 
απασχόλησης, το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 μειώνεται ως εξής:  α) στο ποσό 
των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών, β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση 
πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, και  γ) στο ποσό των 
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας 
τουλάχιστον ενός (1) έτους.  2.Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, όπως αυτές ορίζονται 
στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β` της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α` 91), 
εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν επαρκεί για τη 
συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης των περιπτώσεων α` και β` 
της παραγράφου 1, ο εργοδότης μπορεί να προβεί σε κατάτμηση της σύμβασης ορισμένου 
χρόνου κατά την περίοδο λειτουργίας στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και κατά την 
επόμενη περίοδο λειτουργίας. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί υποχρέωσης 
επαναπρόσληψης εργαζομένων εποχικών επιχειρήσεων εξακολουθούν να ισχύουν.  3. Ο 
εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού από την ημερομηνία και 
ώρα του ελέγχου και καθ` όλη τη διάρκεια των περιόδων της παραγράφου 1, κατά 
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περίπτωση. 4. Ως μείωση του προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 3, θεωρείται: 
α) η μείωση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης σε αριθμό 
μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την ημερομηνία και 
ώρα του ελέγχου, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των εργαζομένων που προσέλαβε ο 
εργοδότης, προκειμένου να τύχει της έκπτωσης,   β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης 
των εργαζομένων από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,  γ) η θέση 
εργαζομένων σε διαθεσιμότητα,   δ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του 
εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής κινήτρων εθελούσιας εξόδου, και ε) η οικειοθελής  
αποχώρηση εργαζομένου. Αν μειωθεί το προσωπικό, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α`, δ` και 
ε`, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
που επήλθε η μείωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη με τους ίδιους όρους εργασίας, ώστε να 
διατηρηθεί σταθερός ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Το 
διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία μείωσης του προσωπικού έως αυτήν της νέας 
πρόσληψης, προσαυξάνει την ελάχιστη περίοδο κατά την οποία ο εργοδότης δεν επιτρέπεται 
να προβεί σε μείωση προσωπικού.  5. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού της 
παραγράφου 3 δεν περιλαμβάνονται:  α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου,  β) η λήξη 
σύμβασης ορισμένου χρόνου που είχε συναφθεί πριν από την ημερομηνία του ελέγχου, λόγω 
παρόδου της συμφωνηθείσας διάρκειας,  γ) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ύστερα 
από την υποβολή μήνυσης του εργοδότη κατά εργαζομένου για αξιόποινη πράξη που τέλεσε 
κατά την άσκηση της εργασίας του, δ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου, και  ε) η 
αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και  πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού 
εργαζομένου. 6. Το δικαίωμα έκπτωσης του παρόντος άρθρου παρέχεται εφόσον ο 
εργοδότης αποδεχθεί το πρόστιμο και παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων 
ένδικων βοηθημάτων. Δικαίωμα έκπτωσης δεν παρέχεται όταν ο εργοδότης είναι υπότροπος, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5. 7. Σε περίπτωση μείωσης του 
προσωπικού, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, βεβαιώνεται σε βάρος του 
εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη 
πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων, το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό. 
 
Με το άρθρο 67: 
1. Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 7 του ν.4554/2018, όπως ισχύει, το οποίο έχει ως 
εξής: «Άρθρο 7 Άπαξ καταβολή προστίμου Αν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του 
ΕΦΚΑ επιβληθούν σε μία επιχείρηση, εκμετάλλευση ή άλλη εργασία περισσότερα από ένα 
πρόστιμα για αδήλωτη εργασία του ίδιου εργαζομένου, που προκύπτουν από έλεγχο κατά 
τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, η καταβολή του προστίμου γίνεται άπαξ βάσει της πράξης 
επιβολής προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργοδότη.». 
 
 
Με το άρθρο 68: 
 
1. Τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4554/2018, με την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 
2 και την κατάργηση της παραγράφου 3, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 8 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος   1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής των 
προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, η διαδικασία για την παροχή του δικαιώματος 
έκπτωσης, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή του μειωμένου προστίμου σε 
περίπτωση χορήγησης έκπτωσης, ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου τήρησης των 
προϋποθέσεων χορήγησης της έκπτωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου.   2. Η ισχύς των άρθρων 5 έως 7 αρχίζει από την 
έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1.   3. Από την έναρξη ισχύος των άρθρων 5 έως 7, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, καταργείται το άρθρο 1 της αριθμ. 27397/122/19.8.2013 
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υπουργικής απόφασης (Β` 2062) και η αριθμ. Φ.11321/11115/802/2.6.2014 (Β`1551) 
υπουργική απόφαση και οποιαδήποτε αναφορά στις κείμενες διατάξεις στις περί αδήλωτης 
εργασίας ρυθμίσεις και κυρώσεις των υπουργικών αυτών αποφάσεων νοείται ως αναφορά 
στις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 του παρόντος.». 
 
 
Με το άρθρο 70: 
1. Τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 13 
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του 
παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.». 
 
Με το άρθρο 71: 
 
1. Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν.4569/2018, το οποίο είχε ως εξής: 
«Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων  του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ» « 1. Από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση, σωρευτικά: α) της έκδοσης του νέου Οργανισμού 
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), β) της κατάρτισης του ψηφιακού 
οργανογράμματος αυτού και γ) των περιγραμμάτων θέσης εργασίας, και σε κάθε περίπτωση 
το αργότερο «μέχρι την 31η.12.2019  για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή 
απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 
(Α` 224), απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού βεβαιώνεται η 
συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β` και γ` της παρούσας. 2. Από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος και «μέχρι την 31η.12.2019 , για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης 
ή απόσπασης υπαλλήλων του «Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, απαιτείται η 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες 
μετάταξης ή απόσπασης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 
ολοκληρώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο». 
 
Με το άρθρο 74: 
1. Αντικαθίσταται το άρθρο 71 του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ Α΄ 23-01-2019), το οποίο έχει ως εξής: 
«Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων» 1. Στις Γενικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ προΐστανται 
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, με εξαίρεση τη Γενική Διεύθυνση 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην οποία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας 
ΠΕ Πληροφορικής. 2. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Εισφορών αποτελούν (α)η τριετής τουλάχιστον εμπειρία τουλάχιστον σε θέματα 
εισφορών ή/και ελέγχων σε θέση ευθύνης, (β)η αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση 
ζητημάτων που προκύπτουν από την δημιουργία του κοινού Μητρώου εισφερόντων (γ) η 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τους ενιαίους 
κανόνες υπολογισμού των εισφορών μισθωτών και μη μισθωτών, (δ) πολύ καλή γνώση των 
θεμάτων που αφορούν στον προσδιορισμό των εισοδημάτων που αποτελούν τη βάση 
υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών, (ε) εμπειρία αξιοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
και βεβαίωσης οφειλών στο ΚΕΑΟ. 3. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων αποτελούν (α) η τριετής τουλάχιστον 
εμπειρία τουλάχιστον σε ελεγκτικές εργασίες, (β) η πολύ καλή γνώση ζητημάτων που 
σχετίζονται με την ανάλυση κινδύνων (risk analysis) και τη μεθοδολογία διεξαγωγής ελέγχων, 
(γ) η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά την 
καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής. 4. Απαραίτητα προσόντα 
για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων αποτελούν (α) η 
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τριετής τουλάχιστον εμπειρία τουλάχιστον σε θέματα απονομής συντάξεων, (β) η 
αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ζητημάτων που την εφαρμογή των ενιαίων κανόνων 
υπολογισμού των συντάξεων και (γ) η πολύ καλή γνώση θεμάτων τυποποίησης των 
διαδικασιών απονομής συντάξεων στο πλαίσιο του ενιαίου φορέα. 5. Απαραίτητα προσόντα 
για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας αποτελούν 
(α) η τριετής τουλάχιστον εμπειρία τουλάχιστον σε θέματα ασφαλιστικών παροχών, ιδίως 
συντάξεων αναπηρίας, (β) η πολύ καλή γνώση ζητημάτων σχετικά με τις παροχές σε χρήμα 
των ενταχθέντων φορέων και του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ, (γ) η πολύ 
καλή γνώση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφαλιστική ικανότητα άμεσα και έμμεσα 
ασφαλισμένων. 6. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας αποτελούν (α) η αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού επιχειρησιακών δράσεων, (β) η πολύ καλή γνώση 
ζητημάτων που σχετίζονται με την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των πολιτών, και ιδίως 
η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας. 7. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελούν (α) πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής νομικής, 
οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης ή οποιοδήποτε πτυχίο, (β) τριετής τουλάχιστον 
εμπειρία σε θέματα οικονομικού αντικειμένου σε θέση ευθύνης, (γ) πολύ καλή γνώση 
ζητημάτων που σχετίζονται με την κατάρτιση προϋπολογισμού, την εκκαθάριση και τον 
έλεγχο δαπανών και τη μισθοδοσία. 8. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Στέγασης αποτελούν (α) 
η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα διοικητικής ενοποίησης φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης, (β) η πολύ καλή γνώση ζητημάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό 
ανθρώπινων πόρων και την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, (γ) πολύ καλή γνώση 
διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων. 9. Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν (α) η 
αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό συστημάτων πληροφορικής για τον ΕΦΚΑ, (β) η 
πολύ καλή γνώση του λογισμικού του ΕΦΚΑ, (γ) η αποδεδειγμένη εμπειρία και 
αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων ενοποίησης των Μητρώων των ασφαλισμένων. 10. 
Απαραίτητα προσόντα για την πλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής αποτελούν (α) η αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε θέματα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού δημοσίου φορέα 
(β) η πολύ καλή γνώση ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων (risk analysis), (γ) 
η προηγούμενη συμμετοχή στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων δράσης.». 

 
Με το άρθρο 75: 
 
1. Τροποποιείται, με την προσθήκη παραγράφου 9, το άρθρο 19 του π.δ. 18/1989, το οποίο 

έχει ως εξής: «1. Η κατάθεση του δικογράφου γίνεται με την παράδοση του πρωτοτύπου στη 

Γραμματεία και την άμεση καταχώριση, κατά τη χρονολογία και τη σειρά που παραδίδεται, 

σε ειδικό βιβλίο στο οποίο υπογράφει ο καταθέτης. 2. Η κατάθεση του δικογράφου μπορεί 

να γίνει και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Όταν ασκείται το ένδικο μέσο από δημόσια αρχή, 

η κατάθεση του δικογράφου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, όχι όμως στην ίδια. 

Το δικόγραφο όμως καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο της αρχής. Για την κατάθεση 

συντάσσεται στο σώμα του δικογράφου πράξη με τον  αριθμό του πρωτοκόλλου και τη 

χρονολογία, την οποία υπογράφουν ο υπάλληλος που παρέλαβε το δικόγραφο και ο 

καταθέτης. Αν το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο, αναγράφεται η ηλεκτρονική του 
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διεύθυνση. Στο δικόγραφο περιέχεται και συνοπτική έκθεση των τιθέμενων νομικών 

ζητημάτων, η οποία δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λέξεις. Ο Κανονισμός του Συμβουλίου της 

Επικρατείας μπορεί να καθορίζει το περιεχόμενο της έκθεσης. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά 

την αίτηση αναστολής. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει στον διάδικο, ο οποίος δεν τήρησε 

την ως άνω υποχρέωση και ηττήθηκε, αυξημένη δικαστική δαπάνη κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 39 του παρόντος διατάγματος. Η αυξημένη δικαστική δαπάνη του προηγούμενου 

εδαφίου επιβάλλεται επίσης στον διάδικο που ηττήθηκε, εάν, κατά την κρίση του 

δικαστηρίου, το δικόγραφό του υπερβαίνει σε έκταση το αναγκαίο μέτρο εν όψει των 

τιθέμενων με το ένδικο βοήθημα ή μέσο ζητημάτων. Αν ο διάδικος νικήσει, το δικαστήριο 

μπορεί να μην επιδικάσει δικαστική δαπάνη υπέρ αυτού. 3. Το δικόγραφο αποστέλλεται 

χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και καταχωρίζεται στο παραπάνω βιβλίο, 

όπου και αναφέρονται τα στοιχεία του διαβιβαστικού εγγράφου στη θέση της υπογραφής 

του καταθέτη. 4. Με το πρωτότυπο του δικογράφου υποβάλλονται δύο αντίγραφά του και 

αντίγραφο της προσβαλλόμενης ατομικής διοικητικής πράξης ή της δικαστικής απόφασης, 

εφόσον έχουν κοινοποιηθεί. Μέχρις ότου υποβληθεί το αντίγραφο μπορεί να αναβληθεί ο 

ορισμός της δικασίμου. 5. Η έφεση ασκείται δια καταθέσεως του δικογράφου στη 

Γραμματεία του δικαστηρίου το οποίο έχει εκδώσει την εκκαλουμένη απόφαση. Για την 

κατάθεση συντάσσεται έκθεση σε ιδιαίτερο βιβλίο, την οποία υπογράφει και αυτός που 

καταθέτει. Η έφεση μαζί με τον οικείο φάκελλο διαβιβάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

αμελητί με φροντίδα του Γραμματέα. 6. Ειδικά οι αιτήσεις αναιρέσεως κατ` αποφάσεων 

διοικητικών δικαστηρίων κατατίθενται στη Γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την 

απόφαση, η οποία συντάσσει στο πρωτότυπο του δικογράφου σχετική πράξη κατάθεσης και 

στη συνέχεια διαβιβάζει σε δέκα ημέρες το πολύ στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 

δικόγραφο με το φάκελο της υπόθεσης. 7. Η πράξη καταθέσεως των δικογράφων που 

προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους, είναι έγκυρη και όταν συντάσσεται με 

ιδιαίτερο έγγραφο. Στην περίπτωση αυτήν, αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας που 

αναγράφεται στην πράξη και εκείνης που προκύπτει από το βιβλίο καταθέσεως ενδίκων 

μέσων ή από το πρωτόκολλο ή το βιβλίο διεκπεραιώσεως (εισερχομένων εξερχομένων 

εγγράφων) της αρχής ή του δικαστηρίου, στο οποίο έγινε η κατάθεση ή στο οποίο 

διαβιβάστηκε το δικόγραφο. Το εμπρόθεσμο του δικογράφου κρίνεται από το σχετικό βιβλίο 

καταθέσεως. 8. Το ένδικο μέσο ή βοήθημα μπορεί να υποβάλεται και με ηλεκτρονικά μέσα, 

εφόσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του 

π.δ. 150/2001 (Α` 125). Το ένδικο μέσο ή βοήθημα που έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα 

θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το 
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δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την 

ως άνω έννοια, και περιέχει και την έκθεση κατάθεσης». 

2. Προστίθεται παράγραφος 8, στο άρθρο 21 του π.δ. 18/1989, το οποίο, όπως ισχύει, 

ορίζει τα εξής: «1. Με εντολή του Προέδρου κοινοποιούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

επόμενες παραγράφους, αντίγραφο του δικογράφου του ενδίκου μέσου με μνεία της 

χρονολογίας κατάθεσης και αντίγραφο της πράξης που προβλέπεται στο προηγούμενο 

άρθρο. Η κοινοποίηση γίνεται με επιμέλεια της Γραμματείας είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν 

από τη δικάσιμο. Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να κάνει σύντμηση της προθεσμίας σε 

περίπτωση κατεπείγοντος. 2 α) Σε περίπτωση αίτησης ακυρώσεως κατά πράξης διοικητικής 

αρχής, η κοινοποίηση γίνεται προς τον αρμόδιο υπουργό ο οποίος επέχει θέση διαδίκου είτε 

η πράξη εκδόθηκε από τον ίδιο, είτε από αρχή που υπόκειται σε αυτόν. β) Σε περίπτωση 

αίτησης ακυρώσεως κατά πράξης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, η κοινοποίηση 

γίνεται προς αυτό, το οποίο καθίσταται κύριος διάδικος. Κοινοποιείται επίσης στον υπουργό 

που το εποπτεύει, ο οποίος μπορεί να παρέμβει στο ακροατήριο και χωρίς να καταθέσει 

δικόγραφο παρέμβασης, είτε υπέρ, είτε κατά του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης. γ) Σε 

περίπτωση αίτησης ακυρώσεως κατά πράξης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, η οποία 

εγκρίθηκε με πράξη του οργάνου που ασκεί εποπτεία, η κοινοποίηση γίνεται και προς το 

νομικό πρόσωπο και προς τον αρμόδιο κατά το εδάφιο α` υπουργό. Κύριοι διάδικοι 

καθίστανται και οι δύο. δ) Σε περίπτωση αίτησης ακυρώσεως κατά πράξης υπηρεσιακού 

συμβουλίου κρίσης υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που είναι όργανο της 

κρατικής διοίκησης, η κοινοποίηση γίνεται προς τον υπουργό στην αρμοδιότητα του οποίου 

υπάγεται το συμβούλιο αυτό καθώς και προς το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπηρετεί ο 

υπάλληλος που άσκησε την αίτηση. ε. Σε περίπτωση εφέσεως, η κοινοποίηση προς τον 

εφεσίβλητο ιδιώτη γίνεται είτε προς τον ίδιο τον εφεσίβλητο είτε προς τον αντίκλητο του είτε 

προς τον δικηγόρο, ο οποίος υπέγραψε την αίτηση ακυρώσεως ή παρέστη κατά τη συζήτηση 

της υποθέσεως ενώπιον του διοικητικού εφετείου. Στην τελευταία περίπτωση, ο δικηγόρος 

θεωρείται ως Αντίκλητος του εφεσίβλητου και για τις επιδόσεις μεταγενεστέρων της 

οριστικής αποφάσεως εγγράφων, εκτός εάν ο τελευταίος γνωστοποίησε στη Γραμματεία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά την κατάθεση της εφέσεως, το διορισμό νέου 

πληρεξουσίου ή αντικλήτου. Ο δικηγόρος ή ο Αντίκλητος υποχρεούνται να παραδώσουν 

αμελλητί τα έγγραφα στον εφεσίβλητο. 3.α) Σε περίπτωση προσφυγής που ασκείται από 

υπάλληλο η κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

προηγούμενης παραγράφου. β) Σε περίπτωση προσφυγής που ασκείται από όργανο της 

κρατικής διοίκησης, η κοινοποίηση γίνεται προς τον υπάλληλο. γ) Σε περίπτωση προσφυγής 

232



88 
 

που ασκείται από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η κοινοποίηση γίνεται προς τον 

υπάλληλο. Αν συντρέχει η περίπτωση του εδαφίου δ` της προηγούμενης παραγράφου, η 

κοινοποίηση γίνεται και προς τον υπουργό. δ) Αντίγραφο της πράξης του προέδρου η οποία 

προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος κοινοποιείται προς τον κατά τα προηγούμενα 

εδάφια προσφεύγοντα δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 4. Όταν ασκείται 

αίτηση αναιρέσεως, κοινοποιείται με επιμέλεια της Γραμματείας του οικείου δικαστικού 

σχηματισμού, εξήντα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο, πράξη του Προέδρου μαζί 

με ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε απλό χαρτί της αίτησης στον αναιρεσείοντα ή στο 

δικηγόρο ή τον εκπρόσωπο του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που 

υπογράφει, κατά το άρθρο 17 παρ. 4, το δικόγραφο, έστω και αν δεν είναι διορισμένος στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο αναιρεσείων, ο δικηγόρος ή ο εκπρόσωπος του Δημοσίου ή του 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει αντίγραφα της 

πράξης του Προέδρου και της αίτησης αναιρέσεως στον αναιρεσίβλητο είκοσι (20) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει είτε στο δικηγόρο 

που εκπροσώπησε τον αναιρεσίβλητο κατά την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης στα 

δικαστήρια της ουσίας είτε στον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε το τελευταίο 

δικόγραφο είτε στον αναιρεσίβλητο στη διεύθυνση που δήλωσε κατά το άρθρο 45 του 

Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Ο δικηγόρος οφείλει να παραδώσει αμελλητί τα έγγραφα 

στον αναιρεσίβλητο. Αν ο δικαστικός επιμελητής βεβαιώνει ότι δεν καθίσταται δυνατή η 

επίδοση και δεν βρίσκει άλλη γνωστή διεύθυνση, η κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις για τους διαδίκους άγνωστης διαμονής. Αν ο αναιρεσείων παραλείψει την 

υποχρέωση κοινοποίησης των εγγράφων στον αναιρεσίβλητο ή η κοινοποίηση δεν γίνει 

εμπροθέσμως και νομοτύπως, ο δε αναιρεσίβλητος δεν παραστεί κατά τη συζήτηση της 

υποθέσεως, η συζήτηση αναβάλλεται αυτεπαγγέλτως για εύλογο χρόνο, κατά τη νέα δε 

δικάσιμο, αν ο αναιρεσείων και πάλι έχει παραλείψει την υποχρέωσή του αυτή και ο 

αναιρεσίβλητος δεν παραστεί, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε κάθε 

περίπτωση το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις και ιδίως τη δυσχέρεια της 

κοινοποίησης, μπορεί, ύστερα από αίτηση του αναιρεσείοντος, να αναβάλει περαιτέρω τη 

συζήτηση της υπόθεσης. Επί αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως που εκδίδεται επί των 

εκλογικών διαφορών των άρθρων 244 έως 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, οι 

προβλεπόμενες κοινοποιήσεις γίνονται από μεν τη Γραμματεία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες, από δε τον αναιρεσείοντα τουλάχιστον δέκα 

(10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 5. Αν συντρέχει νόμιμη περίπτωση να γίνει νέα συζήτηση 

της υπόθεσης ή περαιτέρω συζήτησή της, η πράξη του Προέδρου ή η απόφαση του 
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Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται η δικάσιμος, κοινοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Κοινοποιείται επίσης προς εκείνον 

που άσκησε το ένδικο μέσο και προς εκείνον που τυχόν έχει ασκήσει παρέμβαση. Όταν η 

συζήτηση της υπόθεσης ματαιώνεται λόγω εκτάκτων περιστατικών, οι κοινοποιήσεις δεν 

επαναλαμβάνονται. 6. Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, αν οι διάδικοι παρίστανται και δεν 

αντιλέγουν, το Δικαστήριο χωρεί στη συζήτηση της υπόθεσης ακόμη και αν δεν έχουν 

τηρηθεί ως προς αυτούς οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για τις κοινοποιήσεις. 7. Οι 

προβλεπόμενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους 

διαδίκους μπορεί να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον το δικόγραφο και η πράξη 

του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου και εισηγητή φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α` 125). Το δικόγραφο 

και η πράξη του Προέδρου που έχουν επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι 

επιδόθηκαν, εφόσον επιστραφεί στο δικαστήριο από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, 

που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και ισχύει ως έκθεση 

επίδοσης». 

3. Τροποποιείται, με την προσθήκη παραγράφου 4, το άρθρο 23 του π.δ. 18/1989, το 

οποίο, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «1. Το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, 

κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση ακυρώσεως ή η προσφυγή, έχει την υποχρέωση να 

εκθέσει τις απόψεις του για καθένα από τους προβαλλομένους λόγους, διευκρινίζοντας 

σαφώς το συναφές με κάθε λόγο πραγματικό μέρος. 2. Η έκθεση αυτή με το σχετικό φάκελλο 

πρέπει να αποστέλλεται στον εισηγητή τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο 

που έχει ορισθεί εφόσον το δικόγραφο της αίτησης ακυρώσεως ή της προσφυγής έχει 

επιδοθεί στη Διοίκηση δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη δικάσιμο, διαφορετικά σε εύλογο 

χρόνο πριν από τη δικάσιμο. 3. Την έκθεση προσυπογράφουν ο νομικός σύμβουλος του 

Δημοσίου ή του νομικού προσώπου που έχει εντολή να υποστηρίζει τα συμφέροντά τους 

καθώς και οι καθ` ύλην αρμόδιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις 

διοικητικές πράξεις και με την ευθύνη που καθιερώνουν οι κανόνες αυτοί». 

4. Τροποποιείται, με την προσθήκη παραγράφου 3, το άρθρο 25 του π.δ. 18/1989, το 

οποίο, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «1. Επιτρέπεται η υποβολή πρόσθετων λόγων με 

δικόγραφο που κατατίθεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 παρ. 1 και 

κοινοποιείται, επί ποινή απαραδέκτου, δεκαπέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 

συζήτηση, με επιμέλεια εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Η κοινοποίηση γίνεται με 

επίδοση κυρωμένου αντιγράφου σε όσους κοινοποιείται το ένδικο μέσον κατά το άρθρο 21 

και σε εκείνους που ήδη έχουν ασκήσει παρέμβαση. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 έχει 

234



90 
 

εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή. Οι πρόσθετοι λόγοι είναι απαράδεκτοι αν υποβληθούν 

μετά από αναβολή της συζήτησης, και ο φάκελλος της υπόθεσης είχε περιέλθει στο 

δικαστήριο εξήντα (60) ημέρες πριν από τη δικάσιμο της αναβολής. 2. Υπομνήματα των 

διαδίκων κατατίθενται στη Γραμματεία έξι πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση. Ο 

Πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει την υποβολή υπομνημάτων από τους διαδίκους μέσα σε 

προθεσμία που τάσσεται από αυτόν για την ανάπτυξη όσων έχουν εκτεθεί στο ακροατήριο». 

5. Τροποποιείται, με την προσθήκη παραγράφου 5, το άρθρο 49 του π.δ. 18/1989, το 

οποίο, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να 

παρέμβει στη δίκη επί αιτήσεως ακυρώσεως, μόνο για τη διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλόμενης πράξης. 2. Η παρέμβαση ασκείται επί ποινή απαραδέκτου με δικόγραφο 

που κατατίθεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 1 του παρόντος και κοινοποιείται με 

επιμέλεια του παρεμβαίνοντος, έξι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση, με 

επίδοση κυρωμένου αντιγράφου προς τους διαδίκους. 3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 

έχει εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 18 για τον αντίκλητο 

έχουν εφαρμογή και στην παρέμβαση». 

Με το άρθρο 76: 

1. Τροποποιείται, με την προσθήκη τρίτου εδαφίου η παράγραφος 5, του άρθρου 44 του 

ν. 2717/1999 η οποία, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «5. Η έκθεση, αφού αναγνωστεί, 

υπογράφεται από αυτόν που τη συνέταξε, καθώς και από τα πρόσωπα που διενέργησαν τη 

διαδικαστική πράξη ή που συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά της. Η τυχόν 

άρνηση ή αδυναμία υπογραφής μνημονεύεται ρητώς». 

2. Τροποποιείται, με την προσθήκη τρίτου εδαφίου η παράγραφος 3, του άρθρου 56 του 

ν. 2717/1999, η οποία, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «3. Η έκθεση υπογράφεται από το όργανο 

της επίδοσης, καθώς και από το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Σε περίπτωση 

Θυροκόλλησης, η έκθεση υπογράφεται από το όργανο και το μάρτυρα». 

3. Τροποποιείται, με την προσθήκη παραγράφου 7, το άρθρο 48 του ν. 2717/1999, το 

οποίο, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «1. Οι επιδόσεις από μέρους των ιδιωτών διαδίκων 

γίνονται με δικαστικό επιμελητή. 2. Οι επιδόσεις από μέρους του Δημοσίου και των άλλων 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γίνονται είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με 

υπάλληλο των υπηρεσιών τους. Όργανα της αστυνομίας ή της αγροφυλακής ή υπάλληλοι των 

δήμων ή κοινοτήτων μπορούν, μέσα στα όρια των εδαφικών τους περιφερειών, να 

διενεργούν τις επιδόσεις αυτές. 3. Οι επιδόσεις από μέρους του δικαστηρίου γίνονται με 

δικαστικούς υπαλλήλους ή επιμελητές των δικαστηρίων ή με οποιοδήποτε από τα όργανα ή 
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τους υπαλλήλους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ή με υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. 

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται επίδοση από μέρους του ιδιώτη διαδίκου, η επίδοση 

μπορεί να γίνει και με φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου, εκτός από τις επιδόσεις 

των δικογράφων των προσθέτων λόγων και της παρέμβασης. 4. Οι επιδόσεις γίνονται ύστερα 

από έγγραφη παραγγελία του διαδίκου, του νόμιμου αντιπροσώπου, του εκπροσώπου ή του 

δικαστικού πληρεξουσίου του. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24 και 

της παρ. 6 του άρθρου 28, εφαρμόζονται, και στην περίπτωση αυτή, αναλόγως οι διατάξεις 

αυτές. 5. Την παραγγελία για τις επιδόσεις που γίνονται από μέρους του δικαστηρίου δίνει 

εγγράφως ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος. 6. Οι προβλεπόμενες από 

τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον 

τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του 

άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α` 125). Τα προς επίδοση έγγραφα που υποβλήθηκαν με 

ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι επιδόθηκαν, εφόσον επιστραφεί στο δικαστήριο από τον 

παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την 

ως άνω έννοια, και ισχύει ως έκθεση επίδοσης». 

4. Τροποποιείται, με την προσθήκη παραγράφων 8 έως και 12, το άρθρο 126 του ν. 

2717/1999, το οποίο, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «1. Τα ένδικα βοηθήματα ασκούνται με 

δικόγραφο, το οποίο, μαζί με τρία αντίγραφα, κατατίθενται στη γραμματεία της κύριας έδρας 

του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται. 2. Τα ένδικα μέσα ασκούνται με δικόγραφο, το 

οποίο, μαζί με τρία αντίγραφα, κατατίθεται στη γραμματεία της κύριας έδρας του 

δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. 3. Για την κατά τις προηγούμενες 

παραγράφους κατάθεση, συντάσσεται πράξη πάνω στο κατατιθέμενο δικόγραφο, η οποία 

διαλαμβάνει τη χρονολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που το 

παρέλαβε και εκείνου που το κατέθεσε, καθώς και τον αριθμό καταχώρισής του στο οικείο 

βιβλίο ή στο ειδικό πρωτόκολλο κατάθεσης, κατά περίπτωση, υπογράφεται δε από τον 

υπάλληλο που το παραλαμβάνει, καθώς και από εκείνον που το καταθέτει. Μαζί με τα ένδικα 

βοηθήματα ή μέσα κατατίθεται και αντίγραφο της προσβαλλόμενης ατομικής διοικητικής 

πράξης ή της δικαστικής απόφασης, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί. 4. Η γραμματεία, στην 

οποία κατατίθεται το ένδικο βοήθημα ή μέσο, το καταχωρεί στο τηρούμενο προς τούτο 

βιβλίο και σχηματίζει φάκελο, τον οποίο, σε περίπτωση έφεσης, διαβιβάζει στο δικαστήριο 

στο οποίο αυτή απευθύνεται. 5. Αν υπάρχει διαφορά, ως προς τη χρονολογία κατάθεσης του 

ένδικου βοηθήματος ή μέσου, ανάμεσα στην πράξη κατάθεσης και στο βιβλίο ή το 

πρωτόκολλο, επικρατεί η χρονολογία του βιβλίου ή του πρωτοκόλλου. 6. Η γραμματεία είναι 

υποχρεωμένη, αν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, να του χορηγήσει κυρωμένο αντίγραφο του 
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δικογράφου του ένδικου βοηθήματος ή μέσου που κατέθεσε, με την πάνω σε αυτό πράξη 

κατάθεσης. 7. Τα δικόγραφα μπορεί να υποβάλλονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον 

φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 

150/2001 (Α` 125). Τα δικόγραφα που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι 

κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο 

ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω 

έννοια, και περιέχει και την έκθεση κατάθεσης». 

5. Τροποποιείται, με την προσθήκη παραγράφου 7, το άρθρο 129 του ν. 2717/1999, το 

οποίο, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: « 1. Το Δημόσιο και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

προς τα οποία γίνονται οι κατά το προηγούμενο άρθρο επιδόσεις, έχουν υποχρέωση να 

αποστέλλουν στο δικαστήριο τον κατά το άρθρο 149 διοικητικό φάκελο, με αναλυτική 

έκθεση απόψεων για τη διαφορά και, ειδικότερα, για τους προβαλλόμενους νομικούς και 

πραγματικούς ισχυρισμούς.  2. Η έκθεση με τον κατά την προηγούμενη παράγραφο 

διοικητικό φάκελο διαβιβάζονται στο δικαστήριο τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από 

τη δικάσιμο. Στις υποθέσεις, για τις οποίες η κατά το άρθρο 128 προθεσμία έχει συντμηθεί, 

τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στο δικαστήριο τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη 

δικάσιμο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης διαβίβασης, η υπόθεση αναβάλλεται, αν το ζητήσει 

εκείνος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο ή εκείνος που έχει ασκήσει την 

παρέμβαση. Για την αναβολή αυτή γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρακτικά. 3. Σε περίπτωση 

αδικαιολόγητης παράλειψης της διαβίβασης ή εκπρόθεσμης διαβίβασης προς το δικαστήριο 

των στοιχείων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, το δικαστήριο καταλογίζει σε βάρος 

της αρχής και υπέρ του αντιδίκου της χρηματική ποινή εκατό έως πεντακόσια ευρώ. Ως 

αδικαιολόγητη θεωρείται η παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση, εφόσον 

δεν παρέχονται στο δικαστήριο επαρκείς εξηγήσεις. Η ανωτέρω ποινή καταλογίζεται με την 

οριστική απόφαση, η οποία ως προς το κεφάλαιο αυτό δεν υπόκειται αυτοτελώς σε ένδικα 

μέσα. Χωρεί, πάντως, αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας. 4. Αν στη δικάσιμο που ορίζεται μετά 

την πρώτη αναβολή η αρχή δεν διαβιβάσει τα κατά την παράγραφο 1 στοιχεία, το δικαστήριο 

προβαίνει υποχρεωτικά σε συζήτηση της υπόθεσης και, εφόσον από τα στοιχεία που 

υπάρχουν στη δικογραφία μπορεί να σχηματίσει δικανική πεποίθηση για την αλήθεια των 

ισχυρισμών των διαδίκων, αποφαίνεται κατ` ουσίαν επί της διαφοράς, εκδίδοντας οριστική 

απόφαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3. 5. Η παράλειψη της 

διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση προς το δικαστήριο των στοιχείων που 

μνημονεύονται στην παράγραφο 1 συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για 

την ενέργεια αυτή υπαλλήλων. Η σχετική πειθαρχική δίκη ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
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για το πειθαρχικό δίκαιο κάθε κατηγορίας υπαλλήλων. Την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης 

μπορεί να ζητήσει και ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος, με έγγραφό του 

προς τον αρμόδιο Υπουργό ή τη διοίκηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Στην 

περίπτωση αυτήν, καθίσταται υποχρεωτική η άσκηση της δίωξης, η πειθαρχική δε απόφαση 

εκδίδεται το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη λήψη του εγγράφου για την άσκηση της και 

κοινοποιείται στον πρόεδρο του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση. 6. Η χρηματική ποινή που καταλογίστηκε σε βάρος της αρχής σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 καταλογίζεται περαιτέρω και ανεξαρτήτως της πειθαρχικής διώξεως που 

προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, με πράξη του αρμόδιου οργάνου σε βάρος του 

υπαλλήλου που είχε την ευθύνη για την εμπρόθεσμη διαβίβαση των στοιχείων που 

μνημονεύονται στην παράγραφο 1 και σωρευτικά σε βάρος του προϊσταμένου της οργανικής 

μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος κατά το χρονικό 

διάστημα που συντελέστηκε η πλημμελής εκπλήρωση των καθηκόντων των παραγράφων 1 

και 2. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η Διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης της 

χρηματικής ποινής και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου 

αυτής.». 

6. Τροποποιείται, με την προσθήκη παραγράφου 3, το άρθρο 130 του ν. 2717/1999, το 

οποίο, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «1. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση 

όλων των στοιχείων της δικογραφίας. Επίσης δικαιούνται να λαμβάνουν, με δαπάνη τους : 

α) απλά ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που έχουν συνταχθεί επ` ευκαιρία της 

δίκης και βρίσκονται στη δικογραφία και β) ύστερα από έγκριση του προέδρου του 

συμβουλίου ή του δικαστή, που διευθύνει το δικαστήριο, απλά αντίγραφα των εγγράφων 

που έχουν συνταχθεί από όργανα του δημόσιου τομέα και βρίσκονται, επίσης, στη 

δικογραφία. Ανάλογα δικαιώματα έχουν και οι τρίτοι οι οποίοι νομιμοποιούνται να 

ασκήσουν παρέμβαση. 2. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης 

παραγράφου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 16 

του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύουν». 

7. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 195 του ν. 2717/1999, η οποία, όπως ισχύει, 

ορίζει τα εξής: «3. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 48». 

8. Τροποποιείται, με την προσθήκη εδαφίου β΄ το άρθρο 252 του ν. 2717/1999, το οποίο, 

όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: « Η αρχή που μνημονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου 250 μετά 

την πάροδο της, κατά το άρθρο 248, προθεσμίας για την άσκηση των ενστάσεων, 
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υποχρεούται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να διαβιβάζει τις ενστάσεις, χωριστά για κάθε 

οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία, στο 

αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο». 

Με το άρθρο 77: 

1. Τροποποιείται το α΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 40/2013, το οποίο, όπως 

ισχύει, ορίζει ότι: «1.Δικηγόρος ή μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που επιθυμεί 

να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια:». 

2. Τροποποιείται, με την προσθήκη παραγράφου 4, το άρθρο 3 του π.δ. 40/2013, το οποίο, 

όπως ισχύει, ορίζει ότι: «1. Η Γραμματεία των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 1 

δικαστηρίων, στην οποία κατατίθεται ηλεκτρονικά το δικόγραφο, προβαίνει στις ακόλουθες 

ενέργειες:  α. υποδέχεται από το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα των Δικηγορικών Συλλόγων 

όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητα της επιχειρούμενης 

κατάθεσης, β. υποδέχεται το συνημμένο δικόγραφο, γ. ελέγχει την προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή, δ. αποστέλλει τα αντίγραφα που ζητήθηκαν μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης, 

ε. ενημερώνει το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικών Συλλόγων για την κατάθεση 

του δικογράφου, στ. παρέχει καθημερινώς τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής κατάθεσης από το 

Πληροφοριακό Σύστημα που διαθέτει, εκτός από την καθορισμένη ώρα καθημερινής 

συντήρησης και λήψης αντιγράφων (back up), εφ` όσον τα Πληροφοριακά Συστήματα που 

εμπλέκονται στη διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δεν είναι εκτός λειτουργίας για λόγους 

συντήρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και ζ. εξασφαλίζει στους πληρεξούσιους 

δικηγόρους ή μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την δυνατότητα ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης της εξέλιξης της διαδικασίας, η. παρέχει στους δικαιούμενους προς τούτο 

πληρεξούσιους δικηγόρους ή μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ηλεκτρονικό 

αντίγραφο των δικαστικών αποφάσεων το οποίο πρέπει να φέρει προηγμένη υπογραφή. 2. 

Η σύνδεση με τις παραπάνω ιστοσελίδες γίνεται μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου. Τα 

επισυναπτόμενα έγγραφα , όπως εισαγωγικά δικόγραφα, υπομνήματα και άλλα σχετικά 

έγγραφα, πρέπει να είναι είτε σε Portable Document Format (PDF) είτε σε μορφή κειμένου 

Microsoft Word (doc ή docx) έκδοσης 2003 και μεταγενέστερα, είτε σε Open Document 

Format for Office Applications (ODF). Στην ιστοσελίδα κάθε δικαστηρίου αναρτώνται οι 

μορφές των ηλεκτρονικών εγγράφων που γίνονται αποδεκτές από το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα του. Αν επισυνάπτεται αρχείο εικόνας, ήχου ή άλλο πολυμέσο, αυτό 

πρέπει να είναι ενσωματωμένο σε ένα από τα παραπάνω έγγραφα, υπό τον όρο ότι το 
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συνολικό μέγεθος του αρχείου δεν υπερβαίνει τον όγκο που καθορίζεται από το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του δικαστηρίου. Σχετική ενημέρωση αναρτάται, 

επίσης, στην ιστοσελίδα του. 3. Αν κατά την κατάθεση δεν έχουν καταβληθεί τα έξοδα 

αναπαραγωγής αντιγράφων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. στ`, ο καταθέτων 

πρέπει να προσκομίσει ή να αποστείλει στο δικαστήριο, μέσα σε είκοσι ημέρες από την 

επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 1, τρία αντίγραφα του δικογράφου σε 

έντυπη μορφή καθώς και αντίγραφο της προσβαλλόμενης πράξης ή δικαστικής απόφασης, 

εφόσον η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από τις οικείες δικονομικές διατάξεις». 

Με το άρθρο 78: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989, η οποία, όπως ισχύει, ορίζει 

ότι: «2. Το δικόγραφο πρέπει να περιέχει το όνομα εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο, τη 

διεύθυνση της κατοικίας του, την προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση, τους συγκεκριμένους 

λόγους στους οποίους στηρίζεται το ένδικο μέσο, χρονολογία και υπογραφή». 

2. Τροποποιείται η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.2717/1999, η οποία, όπως 

ισχύει, ορίζει τα εξής: «γ) αν υποβάλλεται μεν από φυσικό πρόσωπο, το όνομα, το επώνυμο, 

πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του ίδιου, του 

νόμιμου αντιπροσώπου του και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του 

αντικλήτου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα 

περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και 

την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους και, αν 

υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου τους, ενώ, αν υποβάλλεται από 

το Δημόσιο, τον τίτλο της δημόσιας υπηρεσίας και το όργανο που το εκπροσωπεί». 

Με το άρθρο 79: 

1. Τροποποιείται, με την προσθήκη παραγράφων 6 έως και 9, το άρθρο 133 του ν. 
2717/1999, το οποίο, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «1. Ο δικαστής που προεδρεύει κατά τη 
συνεδρίαση κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της, προβαίνει στην προεκφώνηση και 
εκφώνηση των υποθέσεων που είναι γραμμένες στο πινάκιο, διευθύνει τη Συζήτηση, έχει δε 
την ευθύνη για την τήρηση της ευταξίας και της ευπρέπειας κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης. 2. Η συνεδρίαση αρχίζει με την προεκφώνηση των υποθέσεων από το πινάκιο, 
κατά τη σειρά της εγγραφής τους σε αυτό. Την προεκφώνηση ακολουθεί η εκφώνηση και η 
συζήτηση των υποθέσεων. Σε περίπτωση που έχει συνταχθεί έκθεση κατά το άρθρο 128Α, η 
συζήτηση αρχίζει με την ανάγνωσή της από τον εισηγητή. Σε ειδική στήλη του πινακίου, ο 
δικαστής που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση σημειώνει, για κάθε περίπτωση, κατά μεν την 
προεκφώνηση, αν τυχόν η υπόθεση αναβάλλεται ή διαγράφεται, μετά δε την εκφώνηση και 
τη συζήτηση, αν οι διάδικοι παραστάθηκαν και πως κατ` αυτήν, καθώς και ότι η υπόθεση 
συζητήθηκε. Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι δεν θα εμφανισθούν στο 
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ακροατήριο, αλλά θα παραστούν με κοινή δήλωση που υπογράφεται από τους 
πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Τέτοια δήλωση μπορεί να γίνει και από έναν ή ορισμένους 
μόνο πληρεξουσίους. Η δήλωση που έχει γίνει από πληρεξούσιο του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή 
άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου δεν έχει καμία δικονομική συνέπεια, αν δεν 
διαβιβαστεί εμπρόθεσμα στο δικαστήριο ο διοικητικός φάκελος. Η δήλωση αυτή 
παραδίδεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή, σε περίπτωση κοινής δήλωσης, από έναν 
τουλάχιστον πληρεξούσιο δικηγόρο στον αρμόδιο γραμματέα το αργότερο την παραμονή της 
δικασίμου και σημειώνεται αμέσως στο πινάκιο. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης 
ύστερα από αίτηση διαδίκου, δεν κλητεύεται κατά τη νέα δικάσιμο ο διάδικος που υπέβαλε 
δήλωση. 3. Η προεκφώνηση και η εκφώνηση των υποθέσεων μπορούν, κατά την κρίση του 
δικαστή που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση, να διενεργηθούν συγχρόνως. 4. Ο δικαστής 
που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση μπορεί να επιβάλει, σε βάρος προσώπου το οποίο 
θορυβεί ή εκδηλώνει ασέβεια ή ανυπακοή σε μέτρα που έχουν ληφθεί ή διαταγές που έχουν 
δοθεί ή το οποίο προκαλεί φθορά στην αίθουσα ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρακωλύει τη 
διαδικασία, εκλεκτικώς, είτε την αποβολή τούτου από το ακροατήριο ή και το δικαστικό 
κατάστημα είτε χρηματική ποινή από 10.000 έως 50.000 δραχμές είτε την κράτησή του για 
είκοσι τέσσερις (24) το πολύ ώρες. Τα ποσά της χρηματικής ποινής μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης. 5. Αν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, δικηγόρος θορυβεί ή 
δείχνει ανυπακοή έναντι του δικαστηρίου, μπορούν να του επιβληθούν από αυτό οι 
πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον Κώδικα των Δικηγόρων.». 
2. Τροποποιείται, με την προσθήκη εδαφίου γ΄, η παράγραφος 1 του άρθρου 204 του ν. 
2717/1999, η οποία, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «1. Η εκδίκαση της αίτησης αναστολής 
γίνεται σε συμβούλιο, δεν καλούνται δε σε αυτήν οι διάδικοι. Το Δικαστήριο πάντως μπορεί 
να τους καλέσει και να τους ακούσει.». 
3. Τροποποιείται, με την προσθήκη περιπτώσεως η΄, η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 
702/1977, η οποία, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «1. Ενώπιον των διοικητικών εφετείων, 
δικαζόντων κατά τον παρόντα νόμον επί αιτήσεων ακυρώσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι 
αφορώσαι εις το ένδικον τούτο μέσον διατάξεις του Ν.Δ. 170/1973 "περί του Συμβουλίου της 
Επικρατείας",ως εκάστοτε ισχύουν με τας ακολούθους τροποποιήσεις: α. Οπου εν αυταίς 
αναφέρεται το Συμβούλιον της Επικρατείας, ο Πρόεδρος, τα μέλη ή η Γραμματεία αυτού 
νοείται το οικείον διοικητικόν εφετείον, ο Προέδρος αυτού, οι εφέται και η γραμματεία 
αυτού. β) Στα διοικητικά εφετεία όπου υπηρετούν περισσότεροι από ένας πρόεδροι, ο 
προϊστάμενος του διοικητικού εφετείου κατανέμει τις υποθέσεις μεταξύ των τμημάτων. Ο 
πρόεδρος του τμήματος με πράξη του ορίζει για κάθε υπόθεση εισηγητή έναν από τους 
εφέτες του τμήματός του καθώς και τη δικάσιμο που σημειώνεται στο πινάκιο και 
παραγγέλλει την ανακοίνωση της δικογραφίας στον εισηγητή. Ο πρόεδρος του τμήματος 
μπορεί οποτεδήποτε, αν κωλύεται ο εισηγητής που ορίστηκε, να τον αντικαταστήσει με 
άλλον και προφορικώς. γ) Με εντολή του προέδρου του τμήματος, αντίγραφο του 
δικογράφου του ένδικου μέσου με μνεία της χρονολογίας κατάθεσης και της πράξης της 
προηγούμενης περίπτωσης, κοινοποιείται με φροντίδα της γραμματείας του τμήματος, 
είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο, στα πρόσωπα που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν.δ. 170/1973 (ΦΕΚ 229), όπως ισχύει. Αν συντρέχει 
κατεπείγουσα περίπτωση, ο πρόεδρος του τμήματος μπορεί να συντέμνει την πιο πάνω 
προθεσμία. δ. Η κατά το άρθρον 21 παρ. 2 του Ν.Δ. 170/1973 κοινοποίησις του δικογράφου 
της αιτήσεως ακυρώσεως και της κατά το άρθρον 52 της παρ. 3 αιτήσεως αναστολής, μετά 
της πράξεως ορισμού εισηγητού και δικασίμου, γίνεται και προς την εκδούσαν την πράξιν 
αρχήν. ε. Κατά την επ`ακροατηρίου συζήτησιν οι ιδιώται διάδικοι παρίστανται διά δικηγόρου 
παρ` Εφέταις. στ) Για τη δικαστική δαπάνη εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 
275 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. ζ. Η επίδοση αποφάσεων με επιμέλεια του 
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Δικαστηρίου, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας.». 
4. Τροποποιείται, με την προσθήκη εδαφίου δ΄, η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 15 του ν. 3068/2002, η οποία, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: « α) την αναγνώριση 
αλλοδαπού ως πρόσφυγα, υπό την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης, που κυρώθηκε με το 
άρθρο μόνο του ν.δ. 3989/1959 (Α` 201) και του συναφούς πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης 
του 1967, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. 389/1968 (Α` 125). Στις περιπτώσεις 
αυτές η δικάσιμος ορίζεται αμέσως και δεν μπορεί να απέχει πέραν των σαράντα πέντε (45) 
ημερών από την κατάθεση. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη 
συζήτηση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.». 
 
Με το άρθρο 80: 
1. Τροποποιείται, με την προσθήκη εδαφίου γ΄, η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του ν. 
3900/2010, η οποία, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «Για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας, 
συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, 
εξοπλισμού πληροφορικής, μηχανών γραφείου, κλιματιστικών μηχανημάτων, 
πυρασφάλειας, φύλαξης και κάθε άλλης έκτακτης, συναφούς προς τις ανωτέρω, δαπάνης, 
για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων υλικών των ως άνω μηχανημάτων ή 
εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής ή καθαριότητας, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών 
μετακίνησης των δικαστικών λειτουργών και των γραμματέων των δικαστηρίων για τις 
καθορισμένες συνεδριάσεις αυτών στις μεταβατικές τους έδρες, το Ταμείο 
Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων επιχορηγεί ετησίως με απόφαση του Διοικητικού του 
Συμβουλίου τα δικαστήρια. Η επιχορήγηση διατίθεται για την κάλυψη των παραπάνω 
αναγκών των δικαστηρίων της οικείας Εφετειακής Περιφέρειας, με τη διενέργεια, κατά 
περίπτωση και πλην αυτής των δαπανών μετακίνησης των δικαστικών λειτουργών και των 
γραμματέων των δικαστηρίων για τις καθορισμένες συνεδριάσεις αυτών στις μεταβατικές 
τους έδρες, ενιαίων διαγωνισμών.». 
2. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.3900/2010, το 
οποίο, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «2. Για την αντιμετώπιση των αναγκών της παραγράφου 
1 ετήσια επιχορήγηση λαμβάνουν επίσης: α) το Συμβούλιο της Επικρατείας, β) ο Αρειος 
Πάγος, γ) η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων, δ) το 
Πρωτοδικείο Αθηνών, και ε) το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η επιχορήγηση στον Άρειο Πάγο 
καλύπτει και τις ανάγκες της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, στη Γενική Επιτροπεία της 
Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων καλύπτει και τις ανάγκες του Διοικητικού 
Εφετείου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Πρωτοδικείο Αθηνών καλύπτει και 
τις ανάγκες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, των Ειρηνοδικείων και των 
Πταισματοδικείων της περιφέρειας του και στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης καλύπτει και τις 
ανάγκες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, των Ειρηνοδικείων και των 
Πταισματοδικείων της περιφέρειας του. Η παραπάνω επιχορήγηση στα Πολιτικά Εφετεία 
καλύπτει τις αντίστοιχες ανάγκες των Υποθηκοφυλακείων, των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, 
των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και κάθε άλλης Υπηρεσίας αρμοδιότητος 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της αντίστοιχης 
Εφετειακής Περιφέρειας.». 

Με το άρθρο 81: 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 και προστίθεται νέα παρ. 5 στο άρθρο 50 του ν. 4412/2016, η 
οποία έχει ως εξής: «1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, εξαιρουμένων 
των έργων αναπλάσεως και των κτιριακών, με την επιφύλαξη της παρ. 2, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση έργου 
έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου εφόσον 
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συντρέχουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης έργου και 
έπειτα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του 
τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν 
υφίσταται τεχνικό συμβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ύπαρξη 
εγκεκριμένης προμελέτης και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους υπολογισμού 
και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού της αναθέτουσας αρχής, και 
«Κανονισμού Μελετών Εργου», ο οποίος συντάσσεται ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή 
υπάρχει και εφαρμόστηκε σε παρόμοια έργα, (β) οι διαθέσιμες μελέτες της αναθέτουσας 
αρχής συνοδεύονται υποχρεωτικά, από όλες τις απαραίτητες συνοδές υποστηρικτικές 
μελέτες, όπως γεωλογικές, γεωτεχνικές, που αντιστοιχούν στο αντίστοιχο στάδιο της μελέτης 
του κυρίως έργου, και γ. η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α. 13 του 
υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α` της παραγράφου 7 του άρθρου 45. Με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες 
έργων από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
αναλόγως και στην περίπτωση αξιοποίησης και οικοδόμησης ακινήτων με αντιπαροχή, 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει αποφασίσει την αξιοποίηση με σύναψη σύμβασης 
συγχρόνως για τη μελέτη και κατασκευή του ακινήτου. 3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
αναλόγως και αν η αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να πραγματοποιήσει την κατασκευή και 
πιθανόν τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, κρίνει σκόπιμη την παραχώρηση άλλου 
εργολαβικού ανταλλάγματος εκτός από πλήρη χρηματική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων, 
χωρίς τη μεταβίβαση στον ανάδοχο του λειτουργικού κινδύνου, που απορρέει από την 
εκμετάλλευση των εν λόγω έργων και ο οποίος συμπεριλαμβάνει κίνδυνο ζήτησης ή 
προσφοράς ή αμφοτέρων. Τέτοια ανταλλάγματα μπορεί να είναι η παραχώρηση της χρήσης 
ή της εκμετάλλευσης του έργου για ορισμένη χρονική περίοδο με εγγυημένα έσοδα, η 
αντιπαροχή γεωργικών ή μεταλλευτικών ή βιομηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών και άλλα. 
4. Η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος άρθρου 
αφορά μόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη 
συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση.». 
 

Με το άρθρο 82: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016, η οποία έχει ως εξής: «2.
 Κατά το σχεδιασμό της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης τηρούνται οι 
αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης παραχώρησης η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν πρέπει να παρέχει, 
κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους 
υποψηφίους ή προσφέροντες εις βάρος άλλων. Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης 
έργου δεν πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη συντέλεση των απαιτούμενων 
απαλλοτριώσεων και την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών, καθώς και την έγκριση 
όρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την κατά περίπτωση απαιτούμενη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία 
δύναται να συντελεσθεί μέχρι την ως άνω υπογραφή της σύμβασης. Με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τα έργα του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και των εποπτευομένων φορέων του και με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η 
υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, εφόσον έχουν συντελεσθεί 
απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 75%, έχει εκπονηθεί η, κατά το άρθρο 345 του ν. 
4512/2018 (Α` 5), Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), όπου 
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απαιτείται, και υλοποιηθεί τουλάχιστον το 75% του φυσικού αντικειμένου αυτής, σύμφωνα 
με το ειδικότερο πρόγραμμα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου, το οποίο και 
αποτελεί έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 36.». 

Με το άρθρο 83: 

1.Προστίθεται νέα παρ. 3 στο άρθρο 17 του ν. 3389/2005 (Α’ 232), το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 17 Σύμβαση Σύμπραξης 1. Συμβατικό Πλαίσιο -Εφαρμοστέα νομοθεσία Οι Συμβάσεις 
Σύμπραξης, καθώς και τα Παρεπόμενα Σύμφωνα περιλαμβάνουν τους όρους και τις 
ρυθμίσεις που καθορίστηκαν από το Δημόσιο Φορέα με τη σχετική Προκήρυξη κατά τη 
Διαδικασία Ανάθεσης και συνιστούν το μόνο συμβατικό πλαίσιο που δεσμεύει τους 
εμπλεκόμενους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς. Στις Συμπράξεις που έχουν υπαχθεί στο 
καθεστώς του νόμου αυτού, εφαρμόζονται οι όροι της Σύμβασης Σύμπραξης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 2. Περιεχόμενο Συμβάσεων Σύμπραξης Οι Συμβάσεις 
Σύμπραξης και τα Παρεπόμενα Σύμφωνα περιλαμβάνουν σαφή και αναλυτική περιγραφή 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της 
Σύμπραξης. Ειδικότερα, με τις άνω Συμβάσεις προβλέπονται ιδίως τα ακόλουθα: (α) Το 
αντικείμενο της Σύμπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των προδιαγραφών του έργου ή της 
υπηρεσίας, το καταβλητέο στον Ιδιωτικό Φορέα συμβατικό αντάλλαγμα και οι διατάξεις 
βάσει των οποίων θα επιμερίζονται μεταξύ των συμβαλλομένων τα ανταλλάγματα που τυχόν 
καταβάλλονται από τους τελικούς χρήστες για τη χρήση του έργου ή την παροχή της 
υπηρεσίας. (β) Ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ή 
της παροχής της υπηρεσίας είτε μέσω ανεξάρτητων εταιρειών που ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός 
Φορέας προσλαμβάνουν από κοινού για το σκοπό αυτόν είτε μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών 
του Δημοσίου. (γ) Οι μέθοδοι διασφάλισης της ποιότητας κατά την εκτέλεση και λειτουργία 
του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας. (δ) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου 
της Σύμπραξης, οι προϋποθέσεις τροποποίησής του, οι ποινικές ρήτρες και τα ανταλλάγματα 
σε περίπτωση υπέρβασης ή σύντμησης αντίστοιχα του χρονοδιαγράμματος αυτού, η 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και οι προϋποθέσεις της παράτασης ή 
σύντμησης της διάρκειας αυτής. (ε) Ο τρόπος με τον οποίο θα παραχωρείται στον Ιδιωτικό 
Φορέα η χρήση ή η εκμετάλλευση των παγίων στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση και λειτουργία του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας και τα τυχόν προβλεπόμενα 
ανταλλάγματα. (στ) Ο τρόπος χρηματοδότησης της υλοποίησης του αντικειμένου της 
Σύμπραξης. (ζ) Η τυχόν απαιτούμενη εκ μέρους του Δημόσιου Φορέα έγκριση των 
χρηματοδοτικών συμβάσεων του Ιδιωτικού Φορέα, καθώς και της διαδικασίας 
τροποποίησής τους. (η) Η κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών και οι συνέπειες 
επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία. (θ) Οι ασφαλιστικές καλύψεις του 
αντικειμένου της Σύμβασης ή του Ιδιωτικού Φορέα. (ι) Η Προστασία του περιβάλλοντος και 
των αρχαιοτήτων. (ια) Η κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας. (ιβ) Ο τρόπος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αντικειμένου της 
Σύμπραξης. (ιγ) Το ύψος των ανταλλαγμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση του έργου ή 
της υπηρεσίας από τους χρήστες, ο τρόπος είσπραξής τους, καθώς και οι λόγοι και τρόποι 
αναπροσαρμογής τους. (ιδ) Ο τρόπος επιμερισμού, μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού 
Φορέα, των ωφελειών που θα προκύψουν, είτε από την τυχόν αναχρηματοδότηση των 
δανείων του Ιδιωτικού Φορέα είτε μετά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου ποσοστού 
απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων του. (ιε) Η έκταση των εγγυήσεων που παρέχει ο Ιδιωτικός 
Φορέας για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση του έργου ή 
την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας. (ιστ) Η υποκατάσταση του Ιδιωτικού Φορέα ή των 
δανειστών με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και οι περιπτώσεις που αυτή επιτρέπεται, 
καθώς και κάθε σχετικό θέμα. (ιζ) Η καταβολή αποζημιώσεων και η εν γένει αποκατάσταση 
της προκληθείσας ζημίας στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη 
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αθετεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις. (ιη) Οι λόγοι καταγγελίας κάθε σύμβασης και οι 
συνέπειές της. (ιθ) Το εφαρμοστέο δίκαιο. (κ) Η διαδικασία επίλυσης διαφορών. (κα) Η σειρά 
προτεραιότητας των τυχόν προσαρτημάτων ή παραρτημάτων κάθε σύμβασης. (κβ) Η 
εξειδίκευση των ελάχιστων απαιτήσεων λειτουργίας και συντήρησης που περιλαμβάνεται 
στα τεύχη δημοπράτησης. (κγ) Ο καθορισμός των διαδικασιών παράδοσης του έργου στο 
Δημόσιο μετά τη λήξη της περιόδου εκμετάλλευσης, οι τυχόν υποχρεώσεις εκπαίδευσης και 
μεταφοράς τεχνογνωσίας του Ιδιωτικού Φορέα στο Δημόσιο Φορέα, οι προδιαγραφές του 
αντικειμένου κατά την παράδοση και οι εγγυήσεις καθώς και ο χρόνος αυτών μετά την 
ανάληψη του έργου ή της υπηρεσίας από το Δημόσιο Φορέα. (κδ) Οι απαιτήσεις υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και χρηστών του έργου ή της υπηρεσίας. (κε) Η τυχόν 
διαδικασία επίλυσης διαφορών από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που ορίζουν από κοινού τα 
συμβαλλόμενα μέρη.». 

2.Τροποποιείται το άρθρο 21 του ν. 3389/2005, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 21 
Αρχαιολογικά ευρήματα Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής ο Δημόσιος Φορέας, κατόπιν ειδοποίησης από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, 
γνωστοποιεί αυτό στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και 
να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων. 
Αν παρέλθει άπρακτη η άνω προθεσμία, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δύναται να ζητήσει και ο 
Δημόσιος Φορέας υποχρεούται να χορηγήσει χρονική παράταση των προβλεπόμενων 
συμβατικών προθεσμιών ίση με την καθυστέρηση που προκλήθηκε από τη μη συμμόρφωση 
της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει για 
την εκτέλεση των εργασιών που τυχόν απαιτούνται για την προστασία των ευρημάτων. Στην 
περίπτωση αυτή, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζημίας 
που τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση.». 
3.Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3389/2005, η οποία είχε ως εξής: «1. 
Κατεπείγον - Κόστος - Απόφαση Η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που είναι αναγκαίες για 
την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο Πεδίο εφαρμογής 
του νόμου αυτού ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επ` αυτών, όπου αυτό 
επιτρέπεται, εξυπηρετούν σκοπούς προφανούς δημόσιας ωφέλειας και θεωρούνται 
κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας υπό την προϋπόθεση ότι η εξυπηρέτηση σκοπών 
δημόσιας ωφέλειας στοιχειοθετείται στην οικεία εγκριτική πράξη της απαλλοτρίωσης. Η 
απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών αυτών ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επ` αυτών 
γίνεται υπέρ του εμπλεκόμενου κάθε φορά Δημόσιου Φορέα. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού. Αν παρέλθει άπρακτη η τακτή προθεσμία για την ολοκλήρωση της 
απαλλοτρίωσης ή τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού 
δικαιούται να ζητήσει και ο Δημόσιος Φορέας υποχρεούται να χορηγήσει χρονική παράταση 
των προβλεπόμενων συμβατικών προθεσμιών ίση με την καθυστέρηση που προκλήθηκε. 
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της 
ζημίας που τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση.». 

Με το άρθρο 84: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 και 3 του πρώτου άρθρου του ν. 2372/1996, το οποίο έχει ως 
εξής: «Άρθρο πρώτο 1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε." και αποκτά το διακριτικό τίτλο "Invest in Greece S.A." ή σε ακριβή μετάφραση 
της σε άλλη γλώσσα. 2. Η "Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε." λειτουργεί χάριν του δημόσιου 
συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από κοινού από 
τον Υπουργό Επικρατείας με αρμοδιότητα τις στρατηγικές επενδύσεις, κατά το μέρος που 
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αφορά την προσέλκυση, υποδοχή, προώθηση και υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων 
κατά την έννοια του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις, και τον Υπουργό Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά το μέρος που αφορά στην προσέλκυση, υποδοχή, 
προώθηση και υποστήριξη των λοιπών επενδύσεων. Η "Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε." 
υπάγεται ειδικώς στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α`), πλην 
των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 3, του άρθρου 13 και του άρθρου 14, και 
συμπληρωματικώς στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 3. Το καταστατικό της "Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε." έχει ως εξής: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` «Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της «Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η 
προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή 
βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών 
συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης 
θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους 
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή ενημέρωσης μέσω της λειτουργίας ενιαίας 
εθνικής ηλεκτρονικής πύλης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η παροχή 
πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς 
τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη 
των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. 2. Για 
την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.»: α. Στηρίζει την πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε αγορές του εξωτερικού, 
την ανάπτυξη του αντισταθμιστικού εμπορίου, τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων και 
εφαρμόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών με σύμπραξη και συμμετοχή σε κοινές 
δράσεις. β. Οργανώνει ως επίσημος κρατικός φορέας την εθνική συμμετοχή σε διεθνείς 
εκθέσεις του εξωτερικού και δημιουργεί εμπορικά κέντρα στο εξωτερικό. γ. Κινητοποιεί τους 
ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό 
και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα. δ. Προβάλλει στις 
αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και κλάδο. ε. Οργανώνει 
ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων σε συνεργασία με τους 
κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς marketing που 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσκλήσεις αγοραστών, δημοσιογράφων, εκδηλώσεις 
προβολής ελληνικών προϊόντων. στ. Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε 
επιλεγμένες αγορές με στόχο την ενημέρωση του εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για 
τις εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. ζ. Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης 
(υπηρεσίες συμβούλου), καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς, 
νομικού πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων, τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και 
εμπορικών επαφών. η. Παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης και 
παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων. θ. 
Πραγματοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους Οργανισμούς του Εξωτερικού και συμμετέχει 
στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Εξωτερικού Εμπορίου για χάραξη κοινής 
πολιτικής και αξιοποίησης των κοινοτικών και διεθνών πόρων. ι. Μπορεί να συμμετέχει σε 
εταιρείες, πρακτορεία εξαγωγικών επιχειρηματικών απαιτήσεων (εξαγωγικού Factoring), σε 
θυγατρικές Δ.Ε.Κ.Ο. και εμπορικές εξαγωγικές εταιρείες (Export Trading Companies) που 
αποσκοπούν στη γενικότερη υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων και σε εταιρίες που συνιστώνται αποκλειστικά από εξαγωγικούς φορείς 
(Συνδέσμους, Επιμελητήρια κλπ.). ια. Συνεργάζεται με επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς 
φορείς, επιμελητήρια και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για τον εντοπισμό επιχειρήσεων 
ικανών για εξαγωγική δραστηριότητα ή για την προσέλκυση επενδυτών. ιβ. Παρέχει 
υπηρεσίες επιχειρηματικής δικτύωσης είτε για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών 
στο εσωτερικό με σκοπό την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα είτε για τη σύναψη επαφών 
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με επενδυτές ή επιχειρήσεις στο εξωτερικό. ιγ. Στηρίζει τη νεανική εξωστρεφή νεανική 
επιχειρηματικότητα και προάγει την καλλιέργεια εξαγωγικής παιδείας. ιδ. Συνεργάζεται με 
τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και τις κατά περίπτωση ανά χώρα-στόχο αρμόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία, 
Γραφείο Ο.Ε.Υ.), για την κατάρτιση ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων για την προώθηση των 
εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας ανά χώρα-στόχο, τα οποία εγκρίνονται με Μνημόνιο Συνεργασίας των 
Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ιε. Διαχειρίζεται από κοινού 
με το Υπουργείο Εξωτερικών το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο 
λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, 
καθορίζει τη δομή και το περιεχόμενό του, ανανεώνει και ελέγχει τις πληροφορίες και 
συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.». ιστ. 
Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε σχέση με ευρωπαϊκά και διεθνή 
χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους τομείς που αφορούν την 
προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς, 
καθώς και για την κατάρτιση μελετών, που έχουν στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών 
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και συνεργασιών. ιζ. Καταγράφει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, τις 
προτεραιότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις 
αγορές του εξωτερικού, λαμβάνει μέτρα για τη στήριξη τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και παρέχει 
πληροφόρηση, συμβουλευτική βοήθεια και κάθε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία προς αυτές 
με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. ιη. Διοργανώνει τις επιχειρηματικές αποστολές 
που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά τη 
διάρκεια των επίσημων επισκέψεων τους στο εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και με τις Αρχές Εξωτερικού. ιθ. Συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών για το συντονισμό με τις Αρχές Εξωτερικού και τα Γραφεία 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κατά την υλοποίηση των κάθε είδους 
επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει. κ. Λειτουργεί ως 
υπηρεσία μίας στάσης (one- stop shop) στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αδειοδοτικής 
Προώθησης Επενδύσεων λαμβάνοντας το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων από 
επενδυτές προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των 
διαδικασιών έκδοσης των απαραιτήτων αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι 
αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης των επενδύσεων ύψους άνω των δύο 
εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, οι οποίες εμπίπτουν, ως προς τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον, στην κατηγορία Α` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/ 2011 (Α` 209) και 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνση τους, μέσω του Μητρώου 
Χειριστών Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων (Μη.Χ.Α.Π.Ε.) σύμφωνα με τα ειδικώς 
οριζόμενα στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις (άρθρο 4 παρ. 4, του ν. 4072/2012). κα. Για 
τους υποψήφιους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους 
αναπτυξιακούς νόμους συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, την οποία 
κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συμπράττουν στη 
διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηματικού σχεδίου 
στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά ισχύουν. κβ. Στο πλαίσιο του ν. 3894/2010, η 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»: αα) δέχεται τις αιτήσεις για 
την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, ββ) ελέγχει το 
επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί την πλήρωση των 
κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής, γγ) αναζητά συμπληρωματικά 
στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των προηγούμενων 
παραγράφων, δδ) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), 
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δια του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ένταξη των επενδύσεων στη 
Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης μιας επένδυσης 
στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων, εε) εισπράττει τη Διαχειριστική Αμοιβή για τη 
διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων και τη Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Επενδυτικού 
Φακέλου για τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 4, στστ) μετά από απόφαση της 
Δ.Ε.Σ.Ε. περί ένταξης και ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3894/2010 
ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαρθρώνει τελικές επενδυτικές 
προτάσεις ελάχιστων προδιαγραφών και καταρτίζει ολοκληρωμένους φακέλους 
επενδυτικών σχεδίων δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία 
προβαίνει συνολικά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αδειο-δότηση, χρηματοδότηση 
και επενδυτική αξιοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων συμπεριλαμβανομένων των 
απαραιτήτων προπαρασκευαστικών ενεργειών, ζζ) ενημερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή 
Στρατηγικών Επενδύσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για 
τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται, καθώς και προτείνει λύσεις για την 
αντιμετώπιση τους, ηη) μπορεί να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να ενημερώνει τη 
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για την πορεία υλοποίησης στρατηγικών 
επενδύσεων μετά το στάδιο υπαγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής, θθ) 
υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου στη Βουλή των Ελλήνων των στρατηγικών επενδύσεων 
που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του παρόντος νόμου. κγ. Κατ` εφαρμογή της παρ. 8 του 
άρθρου 26 του ν. 3386/2005 (Α` 212) και ειδικά για τις επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί 
στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α` 204), παραλαμβάνει από τους επενδυτές την αίτηση και 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και 
Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός πέντε (5) ημερών αναφορικά με τη σχέση των αιτούντων με τον 
κύριο της ενταγμένης στρατηγικής επένδυσης. κδ. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαμεσολαβητή 
του Επενδυτή», με αρμοδιότητα την εξέταση, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου 
επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες 
ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των δύο 
εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ που εμπίπτουν στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 
περιβαλλοντικής όχλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4014/2011. Στο 
πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ειδικά αιτήματα επενδυτών που αφορούν 
συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών στα επιμέρους 
στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιμά τους λόγους που τις προκαλούν, 
συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση τους και προτείνει στους αρμοδίους 
φορείς τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνση τους και συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπου επισημαίνει τα κύρια θέματα που 
αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις του 
θεσμικού πλαισίου. κε. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των 
επενδύσεων, των εξαγωγών, της εξωστρέφειας και για την προώθηση της διεθνούς 
επιχειρηματικής συνεργασίας. κστ. Εκπονεί Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια για την 
προώθηση των σκοπών της. κζ. Μπορεί να συμμετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό μέλος σε 
διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία ή των 
οποίων το αντικείμενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας. κη. 
Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην αξιοποίηση 
ημεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισμένων πηγών χρηματοδότησης ή άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει. κθ. Στο 
πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά 
συμβουλευτικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση θεμάτων 
που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της από ιδιώτες εμπειρογνώμονες ή και 
δημόσιους λειτουργούς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται σύμφωνη γνώμη των 
εποπτευόντων Υπουργών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα 
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μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Με την ίδια διαδικασία, μπορεί να καταργεί τις ήδη 
συσταθείσες επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να μεταβάλει τη σύνθεση και τις 
αρμοδιότητες τους. λ. Αποδέχεται δωρεές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. λα. 
Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στον τομέα που της αναθέτει ο Υπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας ή άλλοι φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα ή φορείς και 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της αποστολής της. Στις τρίτες χώρες, εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προμήθειες, υπηρεσίες, καθώς και τα έργα - κατασκευές, με 
εκτιμώμενη αξία που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, 
πραγματοποιούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και εντός 
των ορίων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με απευθείας προμήθεια ειδών ή 
απευθείας ανάθεση του έργου-κατασκευής ή της υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 
ή ειδικής διάταξης.  Άρθρο 2 Διάρκεια - Έδρα 1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) 
έτη από τη σύσταση της. 2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση 
παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` Άρθρο 3 Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
είναι διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία (293.513) ευρώ, διαιρείται σε 
είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά 
λεπτών (14,67) ευρώ η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το κεφάλαιο 
αυτό μπορεί να αυξάνεται και να καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης του ποσού 
της αύξησης. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση 
από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του. 2. Οι μετοχές της εταιρείας 
είναι ονομαστικές. 3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και των 
ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 
την απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, 
όπως κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 4 «Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια 
επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, από επιχορήγηση εκ του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του σκοπού της, 
από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της, από 
ανταποδοτικές εισφορές, τέλη και αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως, ιδίως, τη 
Διαχειριστική Αμοιβή Διεκπεραίωσης, τη Διαχειριστική Αμοιβή Αξιολόγησης, τη 
Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Επενδυτικού Φακέλου, τη Διαχειριστική Αμοιβή 
Προώθησης και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή. Άρθρο 5 Διαχείριση 1. Η διαχειριστική 
χρήση της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. 3. Ο προϋπολογισμός και ο 
απολογισμός εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 4. Με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού. 
Για την αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού. 5. 
Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της οργάνωσης και της λειτουργίας των οικονομικών 
υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οικονομική διαχείριση της εταιρείας 
ρυθμίζεται με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και 
εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Άρθρο 6 Οικονομικός Έλεγχος 1. Η 
οικονομική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές. 
Άρθρο 7 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 1. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού 
ελέγχου, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον έναν εσωτερικό ελεγκτή, οριζόμενο από τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων. 2. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις εξής 
αρμοδιότητες: α) παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρείας καθώς και την εν γένει 
συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. β) 
παρακολουθεί και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και στη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Διοικητικού 
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Συμβουλίου και των κατά περίπτωση συμβούλων του άρθρου 5 του ν. 3894/2010 με τα 
συμφέροντα της επιχείρησης ή περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού 
από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος, και από τους Συμβούλους του άρθρου 5 του ν. 3894/2010. γ) 
ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο και τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργεί, 3. Οι 
εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή 
μονάδα της εταιρείας, δεν αποκτούν καθ` οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα ή 
σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή. Άρθρο 8 
Απαλλαγές 1. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ 
τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης 
από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των 
δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο 
συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 22 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α`). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` Άρθρο 9 Διοίκηση – Εκπροσώπηση 
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά μέλη, 
μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ιδιότητες οι οποίες μπορεί να 
συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και την 
πολιτική της εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην κείμενη 
νομοθεσία και το παρόν καταστατικό. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και 
Διευθύνοντος Συμβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν θεμελιώνει κανένα δικαίωμα για 
πρόσθετη αμοιβή. 2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιοριστούν, η συνολική όμως θητεία δεν είναι 
δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών. 3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 
και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός και αν 
αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. 
Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις 
διατυπώσεις δημοσιότητας. 4. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.», καθώς και τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ορίζονται και παύονται με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η κατά τα ανωτέρω παύση των 
μελών δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου ή της εταιρείας. 5. Αν μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό λόγω θανάτου, παραίτησης, 
ανάκλησης ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης αυτού, διορίζεται νέο μέλος σε 
αντικατάσταση του για το υπόλοιπο της θητείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και 
λειτουργεί νόμιμα, εφόσον τα λοιπά μέλη αρκούν για το σχηματισμό απαρτίας και πάντως 
για διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. 6. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον 
μία φορά κάθε μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην 
αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του 
και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη 
πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της 
συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) 
τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 
να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη 
αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί όμως το Διοικητικό 
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Συμβούλιο να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση με 
έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει 
το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτείτο συμφέρον της εταιρείας ή μετά από έγγραφη 
αίτηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτόν, ο οποίος 
υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών 
από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του 
να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης 
σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το 
Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, 
γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 
κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια 
και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το έργο του Διοικητικού 
Συμβουλίου επικουρεί νομικός σύμβουλος, με σχέση έμμισθης εντολής, ο οποίος παρίσταται 
και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 7. 
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ως προς τις μη εκτελεστικές του 
αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη 
του, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των 
παρόντων. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται 
από τα παρόντα μέλη και τον γραμματέα. Αντίγραφο ή απόσπασμα των πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να ανατεθεί στον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε ένα οποιοδήποτε άλλο μέλος αυτού η άσκηση 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων (Εκτελεστικός Πρόεδρος ή Εντεταλμένος Σύμβουλος 
αντιστοίχως) και να εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του ανατίθενται 
σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό. 8. Η εταιρεία εκπροσωπείται 
δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κατά το μέτρο των αρμοδιοτήτων του ή 
από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο. Η εταιρεία 
εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού 
της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας 
σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα, παρέχοντας 
σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι 
στους τρίτους, με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κατά το προηγούμενο 
άρθρο, εκπροσώπου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής 
σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους 
όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους. 9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας καταρτίζεται κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο 
οποίος εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. 10. Όλες οι συμβάσεις που καταρτίζει η 
"Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε." αναρτώνται στο διαδίκτυο και εφαρμόζουν τις οδηγίες περί 
συμφώνου ακεραιότητας της Διεθνούς Διαφάνειας. 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποστηρίζεται στο έργο του από Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει 
συμβουλευτικό ρόλο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εταιρείας. Τα μέλη της 
Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μεταξύ 
των εκπροσώπων συλλογικών φορέων και δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση ή 
αμοιβή για το έργο τους. Άρθρο 10 Ευθύνη - Αμοιβή Συμβούλων 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
και οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία ατομική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υποχρεώσεις 
της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείριση τους. 2. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των 
εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 3. Η αποζημίωση 
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των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του 
Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή 
προνόμιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` Άρθρο 11 Στελέχωση - Εσωτερική Λειτουργία 1. Στην εταιρεία μπορεί 
να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισμένου 
χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 12. Για την πρόσληψη του 
προσωπικού εκδίδεται προκήρυξη από την εταιρεία, κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης 
γνώμης του Α.Σ.Ε.Π.. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι θέσεις και τα προσόντα του 
προσωπικού, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία της συνέντευξης, καθώς 
και κάθε επιμέρους σχετικό ζήτημα της διαδικασίας. Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σε σχέση με τη διαδικασία 
πρόσληψης του παρόντος άρθρου. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά στην εταιρεία, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει 
προσωρινούς πίνακες (α) Αποκλειομένων και (β) Κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην 
ιστοσελίδα της, αποστέλλοντάς τους ταυτόχρονα στο Α.Σ.Ε.Π.. Τυχόν ενστάσεις κατά των 
ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται αποκλειστικά στο Α.Σ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της αναρτήσεώς τους και 
εξετάζονται από το Α.Σ.Ε.Π., το οποίο αποφασίζει επ` αυτών και κοινοποιεί την απόφασή του 
στην εταιρεία προκειμένου η τελευταία, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, να 
καταρτίσει τους τελικούς πίνακες (α) Αποκλειομένων και (β) Κατάταξης. Οι υποψήφιοι 
υποβάλλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης, και 
υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό και την αποδοχή των όρων της προκήρυξης, για την οποία εφαρμόζεται η 
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 (Α` 151). Προκειμένου να καταρτιστεί ο 
πίνακας προσληπτέων, διενεργείται συνέντευξη κατά την οποία αξιολογείται η εν γένει 
προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των 
καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται άμεσα η θέση την οποία ενδιαφέρεται να καταλάβει. Η 
συνέντευξη διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή Συνεντεύξεων, η οποία αποτελείται από 
δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος, δύο (2) ανώτατα στελέχη 
ή ειδικούς συμβούλους της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
A.E.» και ένα (1) μέλος ΔΕΠ, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με εκείνο της 
προκηρυσσόμενης θέσης. Η Επιτροπή Συνεντεύξεων συγκροτείται από τον Πρόεδρο του 
Α.Σ.Ε.Π.. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες 
Επιτροπές. Η Επιτροπή Συνεντεύξεων καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που έχουν 
συμπεριληφθεί στον τελικό πίνακα κατάταξης κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Ο 
αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τριπλάσιος του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων ανά ειδικότητα, εφόσον υπάρχουν 
υποψήφιοι που έχουν τις τυπικές προς τούτο προϋποθέσεις. Η συνέντευξη βαθμολογείται 
με αυξητικό συντελεστή που κυμαίνεται από 0,70 έως 1,40 επί της βαθμολογίας που ο 
υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων κατάταξης στην εν 
λόγω διαδικασία. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή Συνεντεύξεων συντάσσει και 
αποστέλλει στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E.» πρακτικό 
εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο αποτυπώνεται με ευσύνοπτη 
αιτιολογία η αξιολόγηση της επίδοσής του κατά τη συνέντευξη, προκειμένου το Διοικητικό 
Συμβούλιο να καταρτίσει με απόφασή του τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και, επί τη 
βάσει αυτών, τον πίνακα προσληπτέων. Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου A.E.», με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, επικυρώνει τον πίνακα 
προσληπτέων και ορίζει τα σχετικά με τη διενέργεια της πρόσληψης αυτών. Ένσταση κατά 
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της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται. Στην εταιρεία προσλαμβάνονται και 
τέσσερις (4) νομικοί σύμβουλοι, καθώς και εσωτερικός ελεγκτής, με σχέση έμμισθης εντολής. 
Η πρόσληψη των νομικών συμβούλων πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατ` εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 
του ν. 1649/1986 (Α` 149) και 43 παρ. 2 εδάφιο πρώτο του ν. 4194/2013. Η πρόσληψη 
δικηγόρων από την εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής, γίνεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 
4194/ 2013 και του άρθρου 11 του ν. 1649/1986. 2. Επιτρέπεται η μετάταξη ή μεταφορά στην 
εταιρεία προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 
αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α` 28), όπως ισχύει, και το οποίο 
κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η 
κατάληψη αντίστοιχης θέσης με αυτή του φορέα προέλευσης. Η μετάταξη ή μεταφορά 
πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 
Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού που 
έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος 
υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην εταιρεία για τα θέματα 
βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια. 3. Επιτρέπεται η 
απόσπαση στην εταιρεία τακτικού, μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού που υπηρετεί με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) σε φορείς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και χωρίς χρονικό περιορισμό. 
Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία λαμβάνουν από αυτήν το σύνολο των αποδοχών τους. 
Επιπρόσθετα, επιτρέπεται ο δανεισμός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα με ειδική 
συμφωνία. 4. Οι Γενικοί Διευθυντές, μέχρι δύο τον αριθμό, είναι ανώτατα στελέχη τα οποία 
προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης του και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία 
προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες του καθένα. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από 
εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας, ή εκτός αυτού, και 
ανακαλούνται ελευθέρως από το Δ.Σ., μετά από πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου, χωρίς 
την καταβολή οποιασδήποτε αποζημιώσεως. 5. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με 
αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για το προσωπικό της εταιρείας κατά 
παρέκκλιση της παρ. Β1 του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α` 176), και σύμφωνα με τη 
διαδικασία και προϋποθέσεις των παραγράφων Α1 και Β2 του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και έγκριση από τον Υπουργό 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». Άρθρο 12 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 
καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τον οποίο ρυθμίζονται τα παρακάτω 
θέματα: α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας και η σχέση των υπηρεσιών μεταξύ 
τους και με τη Διοίκηση. β) Η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες και ο τρόπος 
λειτουργίας τους. γ) Η κατανομή των θέσεων προσωπικού στις διοικητικές μονάδες. δ) Τα 
προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του προσωπικού. ε) Η άσκηση 
πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό. στ) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των 
διευθυντικών στελεχών της εταιρείας. ζ) Η διαδικασία λειτουργίας της υπηρεσίας 
εσωτερικού ελέγχου. Οι εργαζόμενες μητέρες υπάλληλοι της Ελληνικής Εταιρείας 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν από την 
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εταιρεία την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, καθώς και την ειδική παροχή προστασίας 
μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008, κατά αναλογική εφαρμογή. Σε υπαλλήλους 
της εταιρείας, που ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν τους εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ η εν 
λόγω παροχή ή αναζητείται από τον ΟΑΕΔ η επιστροφή της, καταβάλλεται αυτή από την 
εταιρεία. Μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας, όπως αυτός εγκρίνεται με 
απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μπορεί να ορίζεται κάθε επιμέρους θέμα σε σχέση 
με την αναλογική εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε` 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ` ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Κατά τα λοιπά ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις 
του κ.ν. 2190/1920. 2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» υποχρεούται, μετά από απόφαση της 
Δ.Ε.Σ.Ε., να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειών προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η προκήρυξη των έργων ή υπηρεσιών που εντάσσονται στις Στρατηγικές 
Επενδύσεις. 3. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες και όσες 
άλλες της εκχωρούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 4. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες 
και οργανισμοί του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να 
παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» κάθε αναγκαία 
συνδρομή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της στο 
πλαίσιο του παρόντος νόμου.». 

Με το άρθρο 115: 

1. Καταργούνται τα άρθρα 57-59 του ν. 3190/1955, τα οποία είχαν ως εξής: «Άρθρο 57  
Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας με έδρα 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου 1. Η 
εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου πραγματοποιείται με την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ.. 2. Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ 
πραγματοποιείται με αίτηση της ενδιαφερόμενης αλλοδαπής εταιρείας στην αρμόδια 
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με την υποβολή των εξής πράξεων και στοιχείων: α) απόφαση της 
αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα, β) ισχύον καταστατικό της 
αλλοδαπής εταιρείας, γ) πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του 
εμπορικού μητρώου της χώρας προέλευσης, δ) συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη 
διορισμού πληρεξουσίου αντιπρόσωπου και αντικλήτου στην Ελλάδα. 3. O έλεγχος 
επωνυμίας πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 το ν.3419/2005. 4. Η εγγραφή της 
παραγράφου  1 υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. 5. Αλλοδαπές 
εταιρείες μπορεί να εγκαταστήσουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα ή πρακτορεία, 
τα οποία εμπίπτουν στους κανόνες δημοσιότητας του άρθρου 6 του ν. 3419/2005. 
Άρθρο 58 Εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας 
τρίτης χώρας 1. Η εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης Τρίτης χώρας πραγματοποιείται με την εγγραφή αυτού στο ΓΕΜΗ 
κατόπιν της έκδοσης απόφασης από την Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ή την 
αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) για την έγκριση της εγκατάστασης υποκαταστήματος ή 
πρακτορείου τρίτης χώρας. 2. Απόφαση έγκρισης για την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή 
πρακτορείου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης τρίτης χώρας μπορεί να εκδοθεί μόνο 
εφόσον ημεδαπές εταιρίες δύνανται να εγκαταστήσουν υποκατάστημα ή πρακτορείο στην 
επικράτεια της τρίτης αυτής χώρας. 3. Η ενδιαφερόμενη αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει  στην 
αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τις πράξεις και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 57, τα οποία προωθούνται στην αρμόδια ΠΕ προκειμένου να προβεί στην έκδοση 
της απόφασης της παραγράφου 2. Η αρμόδια ΠΕ αποστέλλει την απόφαση στην αρμόδια 
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία πραγματοποιεί την εγγραφή του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ. 
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 3 έως 5 του άρθρου 57. Ευθύνη συμβληθέντων 
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Άρθρο. 59. Μέχρι της τηρήσεως των εν τω προηγουμένω άρθρω διατυπώσεων οι επ`  ονόματι  
της  εταιρείας  συμβληθέντες  ευθύνονται απεριορίστως και εις  ολόκληρον.». 
2. Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 170 του ν. 4548/2018, η οποία έχει ως εξής: «5. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιτρέπεται η χορήγηση από το Γ.Ε.ΜΗ. πιστοποιητικού, από το 
οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία συστάθηκε, σύμφωνα με το νόμο, ότι υφίσταται και δεν 
έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει πτω- χεύσει και ότι δεν έχει υποβληθεί εναντίον 
της αίτηση πτώχευσης και ότι έχει υποβάλλει προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις κατά την τελευταία τριετία ή ότι νομίμως δεν έχει την υποχρέωση 
αυτή («Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας ή Good Standing Certificate»). Με την ίδια 
απόφαση προβλέπονται τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα μπορεί να περιέχει το 
πιστοποιητικό, η διαδικασία χορήγησής του, το κόστος χορήγησης και η διάρκεια ισχύος του. 
Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει κατά τη διάρκεια ισχύος του την ύπαρξη της εταιρείας 
έναντι του Δημοσίου και τρίτων. Η τυχόν επελθούσα λύση της εταιρείας κατά τη διάρκεια 
ισχύος του πιστοποιητικού δεν αντιτάσσεται στον λαβόντα τούτο, εκτός αν αυτός γνώριζε ή 
όφειλε να γνωρίζει τη λύση.». 
3. Καταργούνται τα άρθρα 172-175 του ν. 4548/2018, τα οποία είχαν ως εξής: «Άρθρο 172 
Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες 
εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 1. Οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν τα 
υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες κρατών-μελών 
υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Ως εταιρείες κρατών-μελών νοούνται οι εταιρείες κρατών-
μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία ΕΕ 
2017/1132 (ΕΕ L 169/46 της 30.6.2017) σε συνδυασμό με την Απόφαση της Μεικτής 
Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 56/2010 της 30.4.2010 (ΕΕ L 181 της 15.7.2010). 2. Σε δημοσιότητα, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπόκεινται οι εξής πράξεις και στοιχεία: α) η ιδρυτική πράξη 
και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι 
τροποποιήσεις των εγγράφων, β) η βεβαίωση του μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η 
εταιρεία, γ) η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήματος, δ) η αναφορά των 
δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος, ε) το μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την 
εταιρεία ο φάκελος που αναφέρει το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, καθώς και ο 
αριθμός εγγραφής της στο μητρώο αυτό, στ) η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς 
και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας, ζ) 
ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατομικά στοιχεία ταυτότητος των 
προσώπων, που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την 
εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου: - ως προβλεπόμενα από το νόμο όργανα διοίκησης της 
εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα 
για την εταιρεία βάσει του άρθρου 14 στοιχείο δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, - ως μόνιμοι 
εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της 
έκτασης των αρμοδιοτήτων τους, η) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία 
ταυτότητος και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, 
σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, που στις περιπτώσεις η, ι 
και ια του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης η διαδικασία πτώχευσης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία, θ) 
τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως 
καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους-μέλους, από το 
οποίο διέπεται η εταιρεία και, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ. Αυτό 
δεν εφαρμόζεται στα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει τα πιστωτικά και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ, ι) το 
κλείσιμο του υποκαταστήματος. 
Άρθρο 173 Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών 1. Οι πράξεις και 
τα στοιχεία που αφορούν τα υποκαταστήματα, που έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες, οι 
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οποίες διέπονται από το δίκαιο μη κράτους-μέλους, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 
άρθρου 172, έχουν όμως νομικό τύπο ανάλογο με τους αναφερόμενους στην Οδηγία (ΕΕ) 
2017/1132, υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η δημοσιότητα αφορά τις εξής πράξεις και 
στοιχεία: α) τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α, γ, δ, στ, η και ι της παραγράφου 2 του 
άρθρου 172, β) το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, γ) αν το δίκαιο του 
κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία το προβλέπει, το μητρώο, στο οποίο η εταιρεία 
είναι εγγεγραμμένη και τον αριθμό εγγραφής της στο μητρώο αυτό, δ) τη μορφή, την έδρα 
και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και μία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο, το ποσό του 
καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στα παραπάνω έγγραφα, ε) 
το διορισμό, τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητος των προσώπων που 
έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν 
ενώπιον δικαστηρίου: - ως νόμιμα προβλεπόμενα όργανα της εταιρείας ή ως μέλη ενός 
τέτοιου οργάνου, - ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του 
υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των εξουσιών τους και ενδεχόμενης δυνατότητας 
να ασκούν τις εξουσίες αυτές μόνοι, στ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις) της εταιρείας, με εξαίρεση τα λογιστικά έγγραφα των πιστωτικών και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά 
το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία. 2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις δημοσιεύονται εντός της επόμενης χρήσεως με τη λογιστική κατάσταση των 
εργασιών του υποκαταστήματος. 
Άρθρο 174 Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών 1. Οι αλλοδαπές 
ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα 
υποκαταστήματός τους να καταχωρήσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 172 ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 173. Κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων 
αυτών πρέπει να καταχωρίζεται αμελλητί στο Γ.Ε.ΜΗ.. 2. Όταν η δημοσιότητα που 
επιβάλλεται για το υποκατάστημα διαφέρει από τη δημοσιότητα που επιβάλλεται για την 
εταιρεία, η πρώτη υπερισχύει για τις εργασίες που διενεργούνται με το υποκατάστημα. 3. 
Όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα από την ίδια 
εταιρεία, η δημοσιότητα σχετικά με την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, καθώς και τα 
λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην περίπτωση θ του άρθρου 172 και στην 
περίπτωση στ του άρθρου 173, μπορεί να γίνεται μέσω της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ενός από τα 
υποκαταστήματα κατ επιλογήν της εταιρείας. 4. Εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις 
δημοσιότητας για το διορισμό των μονίμων εκπροσώπων αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας 
για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε 
ελάττωμα σχετικά με το διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι 
οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα. Ομοίως δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοσδήποτε 
περιορισμός στην εξουσία των προσώπων αυτών, που τυχόν προκύπτει από το δίκαιο που 
διέπει την εταιρεία, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα κατά τα άρθρα 172 και 173, 
εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τον περιορισμό ή δεν μπορούσαν, 
λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, να τον αγνοούν. 
Άρθρο 175 Εγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας 1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, 
περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται 
από υποκατάστημα στην Ελλάδα αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας φέρει, εκτός των ενδείξεων 
που προβλέπονται στο άρθρο 14, και την ένδειξη του αριθμού καταχώρισης του 
υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.. 2. Προκειμένου για εταιρείες μη διεπόμενες από το δίκαιο 
κράτους-μέλους και εφόσον το δίκαιο της χώρας από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει 
την καταχώριση σε μητρώο, πρέπει να δηλώνονται επίσης το μητρώο καταχώρισης της 
εταιρείας και ο αριθμός καταχώρισής της στο μητρώο αυτό.». 
4. Καταργείται το άρθρο 42 του εμπορικού νόμου το οποίο είχε ως εξής: «Άρθρο 42 Η 
περίληψις των καταστατικών εγγράφων των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών 
πρέπει να παραδίδεται, εντός δεκαπέντε ημερών από της χρονολογίας του εγγράφου, εις το 
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γραφείον του εμποροδικείου του νομού, όπου ευρίσκεται το εμπορικόν της εταιρείας 
κατάστημα, διά να αντιγραφή εις το βιβλίον, και τοιχοκολληθέν να μείνη τρεις ολόκληρους 
μήνας εκτεθειμένον εις το ακροατήριον. Εάν η εταιρεία έχη πολλά εμπορικά καταστήματα 
εις διαφόρους νομούς, η παράδοσις, η αντιγραφή και η τοιχοκόλλησις της περιλήψεως 
θέλουν γενή εις το εμποροδικείον εκάστου νομού. Η αθέτησις των διατυπώσεων τούτων 
επιφέρει ακύρωσιν ως προς τους συνεταίρους· ούτοι όμως δεν δύνανται να προτείνωσι την 
έλλειψιν καμμιάς αυτών κατά τρίτου τινός.». 
5. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 170 του ν. 4548/2018, η οποία έχει ως εξής: «1. Με 
το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το 
Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, 
σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη 
διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της 
εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις 
περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή 
επανεγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..». 
 
 
Με το άρθρο 116: 
1. Καταργούνται τα άρθρα 1-12 και 14-18 του ν. 3419/2005, τα οποία έχουν ως εξής: 
«Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της  Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας», τα οποία είχαν ως εξής: « Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι 
καταχώρησης 1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται 
υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής "οι υπόχρεοι"). α. Τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση 
ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή. β. Η ένωση 
προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή 
και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύσταση της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η 
ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός, στον 
οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η ιδιωτική 
κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία καθώς 
και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 
27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγματος. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι 
οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (Α` 52), οι ναυτικές εταιρείες 
που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (Α` 192) και οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής 
που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (Α` 220). γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού 
σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 
247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή. δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται 
στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή. ε. Οι 
ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ 
(ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή. στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις 
προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή 
έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην 
ημεδαπή. ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ 
(ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και 
έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή 
πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή. η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε 
τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται 
στην περίπτωση ζ΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή. 
θ. Αλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση 
ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄, ως προς τα 
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υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή. 2. Στο 
Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται προαιρετικά: α. οι κοινοπραξίες, β. οι αστικές εταιρείες που 
προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ, γ. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που 
ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να 
έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. 3. Με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να 
προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, 
πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αποφασισθεί η εγγραφή στο 
Γ.Ε.ΜΗ. των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) όλων των βαθμίδων τους, 
όπως προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α), μετά από αίτηση των Α.Σ.Ο. 
και γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ..Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι τεχνικές 
λεπτομέρειες της εγγραφής, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 4. Το 
Γ.ΕΜΗ αποτελεί το ελληνικό μητρώο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2009/101/ΕΚ (ΕΕ L  258/1.10.2009) και συνδέεται με τα μητρώα των λοιπών κρατών 
μελών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή (εθνικά μητρώα) μέσω μιας συγκεντρωτικής 
δέσμης μέσων της τεχνολογίας των πληροφοριών («ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα»), στο 
πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων της οδηγίας 2012/17/ΕΕ. 5. Στο πλαίσιο 
του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων το  Γ.ΕΜΗ.: α) επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα 
λοιπά εθνικά μητρώα και αα) λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι 
αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε 
κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και υποκαταστήματα αυτών εγκατεστημένα σε άλλο 
κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και ββ)χορηγεί 
πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 6 για 
κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή  και υποκαταστήματα της περίπτωσης ζ της 
παραγράφου 1 και β) απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο 
ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων 
(«η πύλη») σχετικά με πληροφορίες της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α.  
Άρθρο 2 Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών 1. Στην Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων 
(Κ.Ε.Ε.) που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α), συνιστάται Κεντρική 
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία είναι αρμόδια για: α) την οργάνωση και Εποπτεία της βάσης ή των 
βάσεων δεδομένων που συναπαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και το διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 5. β) την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του 
λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που 
εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων, γ) τη διαπίστευση των νομιμοποιούμενων, προς 
καταχώρηση, προσώπων και τη διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων από 
νομιμοποιούμενα πρόσωπα, δ) την άμεση και, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και την 
αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται και ε) τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της 
ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων. στ) την κανονική, διαρκή και 
ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο ευρωπαϊκό  σύστημα διασύνδεσης μητρώων. Στο μέτρο 
που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Κ.Ε.Ε. 
αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 
Α). 2. Σε κάθε Επιμελητήριο συνιστάται ειδική υπηρεσία ("Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.") η οποία, με 
την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, είναι αρμόδια για: α. την εξ αποστάσεως και με 
ηλεκτρονικά μέσα, αρχική καταχώρηση (εγγραφή) των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε 
μεταγενέστερη πρόσθετη καταχώρηση, μεταβολή ή Διαγραφή υφιστάμενων καταχωρήσεων 
και β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων 
και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των νομικών πράξεων, 
των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και 
δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης 
της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης (απλής ή κατά μετοχές) εταιρείας, της ιδιωτικής 
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κεφαλαιουχικής εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης 
εταιρείας, όταν αυτή πραγματοποιείται από την «Υπηρεσία Μιας Στάσης», όπως 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Η καθ` ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της 
υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται με βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια 
επαγγελματική κατοικία ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα 
υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, η καθ` ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας 
Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζεται από την κύρια δραστηριότητα και την έδρα του υποκαταστήματος ή του 
πρακτορείου, αντίστοιχα. Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις 
εταιρείες τα μέλη των οποίων υποχρεούνται σε εγγραφή σε κάποιο Επιμελητήριο, ως 
υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ορίζονται οι Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων αυτών. γ) την παραλαβή, την 
πρωτοκόλληση και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου στις 
περιπτώσεις εκείνες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, 
καθώς και τη δέσμευση αυτών (διαδικασία «προέγκρισης επωνυμίας»). Κάθε νέα επωνυμία 
και διακριτικός τίτλος πρέπει να μην προσκρούει στη νομοθεσία και στα χρηστά ήθη και να 
διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο των ήδη εγγεγραμμένων άλλων υπόχρεων στο Μητρώο 
Επωνυμιών του ΓΕΜΗ με έδρα τουλάχιστον στον ίδιο νομό. Ο υπόχρεος μπορεί να ζητήσει η 
επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος να κατοχυρωθούν στο Μητρώο Επωνυμιών του ΓΕΜΗ για 
το σύνολο της επικράτειας. Η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύεται από την 
Υπηρεσία ΓΕΜΗ για λογαριασμό του υπόχρεου αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης και εκδίδεται σχετικό έγγραφο. Η δέσμευση 
ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου αυτού για 
άλλους τρεις μήνες κατόπιν αίτησης του υπόχρεου με όριο το ένα έτος από την υποβολή της 
αρχικής αίτησης. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος 
προσκρούει στη νομοθεσία, στα χρηστά ήθη ή σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία 
ΓΕΜΗ ενημερώνει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή 
της αίτησης τους υπόχρεους προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις. Οι 
υπόχρεοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες 
από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης. Αν η προθεσμία των τριών μηνών από την αρχική 
δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και της τυχόν παράτασής της ή η 
προθεσμία των δέκα εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του υπόχρεου για την 
σύγκρουση αυτών με προγενέστερη καταχώριση παρέλθει άπρακτη, τότε αυτομάτως 
αποδεσμεύεται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος. Για την εκ νέου έναρξη της διαδικασίας 
προέγκρισης επωνυμίας απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης και δικαιολογητικών. δ) την 
απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των παραγράφων 2α  και 2β του 
άρθρου 6. 3. Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συνιστάται αυτοτελές 
Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., ενιαίο για τις Διευθύνσεις Α.Ε. και Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 
και Αναλογιστικής. Οι Διευθύνσεις αυτές διαβιβάζουν στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όλες τις πράξεις και 
τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν τις ανώνυμες εταιρίες, όπου 
απαιτείται, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα 
υποκαταστήματα τους στην ημεδαπή, για την εξ αποστάσεως και με ηλεκτρονικά μέσα 
αρχική καταχώριση (εγγραφή) των ανωτέρω προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και κάθε 
μεταγενέστερη καταχώριση, μεταβολή ή Διαγραφή αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5. 4. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων και το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(«υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.») έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να 
προβαίνουν σε καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.. Κατ` εξαίρεση οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης, που 
προβλέπονται στη νομοθεσία, δύνανται να προβαίνουν στις προβλεπόμενες από το νόμο 
καταχωρίσεις στις περιπτώσεις σύστασης της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης (απλής ή κατά 
μετοχές) εταιρίας, της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης εταιρίας. 5. Στις 
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υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων μπορεί να συνιστάται, με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μία (1) οργανική θέση επιστημονικού 
συνεργάτη αποκλειστικής απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, με 
ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο που αποδεικνύεται από την κατοχή σχετικού διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού διπλώματος. Ο ανωτέρω επιστημονικός συνεργάτης επικουρεί τις υπηρεσίες 
καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., όταν παρίσταται ανάγκη κατά την άσκηση του προληπτικού 
ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, Διαγραφής και κάθε άλλης 
καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ο δικηγόρος, επιστημονικός συνεργάτης, προσλαμβάνεται με 
απόφαση του οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 
1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α), όπως ισχύει κάθε φορά. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού 
λειτουργίας και στελέχωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και 
του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να αποφασισθεί η εξ 
αποστάσεως διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με άλλα ειδικά μητρώα και δημόσια αρχεία και να 
καθορισθούν οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της διασύνδεσης, τηρουμένων των 
διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού 
απορρήτου. 
Άρθρο 3 Εποπτεία 1. Το Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από Εποπτικό Συμβούλιο, που εδρεύει στην 
Αθήνα, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: α) ένα μέλος ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. στο 
γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής ή της πολιτικής ή της νομικής ή της οικονομικής 
επιστήμης, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,  β) έναν δικηγόρο, με ειδίκευση στο 
εμπορικό δίκαιο ή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο που αποδεικνύεται από την κατοχή 
διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, με 
τον αναπληρωτή του,  γ) έναν ειδικό επιστήμονα, με ειδίκευση σε θέματα πληροφορικής που 
αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, με τον αναπληρωτή του, δ) δύο υπαλλήλους της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τους αναπληρωτές τους, ε) έναν 
εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), με τον αναπληρωτή του, στ) έναν 
εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, με τον αναπληρωτή του. 
Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα αναφερόμενα στις 
περιπτώσεις ε` και στ` μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, 
υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς. 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: α) συντονίζει τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και τις 
Υπηρεσίες Μιας Στάσης, β) μεριμνά για την έναρξη και εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ, γ) 
συντονίζει το έργο της μετάπτωσης των αρχείων από τα Μητρώα των Επιμελητηρίων στο 
Γ.Ε.ΜΗ., δ) μεριμνά για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλα 
τα Επιμελητήρια της χώρας και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, ε) μεριμνά για την εκπαίδευση 
των χρηστών του Γ.Ε.ΜΗ, στ) παρακολουθεί τη λειτουργία, συγκεντρώνει τα προβλήματα και 
προτείνει προς το εποπτεύον Υπουργείο τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις. Για την 
άσκηση των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων του, το Εποπτικό Συμβούλιο εκδίδει σχετικές 
εγκυκλίους και οδηγίες. ζ) καταργήθηκε.3. Τοποθετείται στο Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. 
Εκτελεστικός Διευθυντής με επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα πληροφοριακών 
συστημάτων ή σε θέματα ανάπτυξης υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής που 
αποδεικνύεται από την κατοχή συναφούς διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο 
της αλλοδαπής και από δεκαπενταετή, τουλάχιστον, εμπειρία στη διαχείριση έργων 
πληροφορικής και στη διοίκηση διευθύνσεων πληροφορικής, με αναπληρωτή τον 
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Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής ορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και έχει θητεία 
πέντε ετών. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής μεριμνά για την υλοποίηση, εφαρμογή και τήρηση 
των πράξεων που εκδίδει το Εποπτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 
διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ.. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η αμοιβή του Εκτελεστικού 
Διευθυντή του Γ.Ε.ΜΗ, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων 
(Κ.Ε.Ε.), η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισμό της.5 (3). Το Συμβούλιο αυτό 
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με 
θητεία πέντε (5) ετών.6 (4). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι αμοιβές των μελών του Κεντρικού 
Εποπτικού Συμβουλίου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
(Κ.Ε.Ε.), η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Στο Εποπτικό Συμβούλιο 
παρέχεται διοικητική υποστήριξη από την Κ.Ε.Ε..7 (5). Το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτού, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Άρθρο 4 
Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών 1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν την αρμοδιότητα 
των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των υπηρεσιών των οικείων οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, για την έκδοση διοικητικών πράξεων και την 
άσκηση Εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρη-τέων πράξεων και στοιχείων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τις ανώνυμες 
εταιρίες, όπου γι` αυτές απαιτείται, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές 
εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
τους, καθώς και τις αρμοδιότητες των Ειρηνοδικείων σχετικά με τους συνεταιρισμούς που 
υπάγονται σε αυτά. Οι διοικητικές πράξεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, καθώς και οι 
αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή στο 
Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή Διαγραφή των υπόχρεων που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
2. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. παράγουν με ευθύνη τους και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ψηφιακά 
αντίγραφα των αιτήσεων καταχώρισης, των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών 
και κάθε άλλου στοιχείου που υποβάλλεται σε αυτές, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη υποβληθεί 
σε ηλεκτρονική μορφή και τα διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά 
μέσα, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ανωτέρω υποχρέωση των υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. 
αναφέρεται και στις οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιριών, των 
ευρωπαϊκών εταιριών και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιριών, για τις οποίες υπάρχει 
υποχρέωση δημοσίευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ευθύς ως οι αρμόδιες 
υπηρεσίες ασκήσουν την αρμοδιότητα τους, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, 
κατά την παράγραφο 1, κοινοποιούν αυθημερόν, με ηλεκτρονικά μέσα, τις διοικητικές 
πράξεις που εκδίδουν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. 3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και των Ν.Α., που είναι αρμόδιες για τις ανώνυμες εταιρείες, τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών 
εταιρειών, κοινοποιούν αυθημερόν, με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες υπηρεσίες 
καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. τις διοικητικές πράξεις που αφορούν συγκεκριμένο υπόχρεο που 
υπάγεται σε αυτές και επηρεάζουν τις καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως τις αποφάσεις 
Διαγραφής ή ανάκλησης της άδειας σύστασης εταιρείας ή υποκαταστήματος.4. Με κοινή 
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απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της σύμπραξης και συνεργασίας του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και 
των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, αντίστοιχα, σε ζητήματα διαβίβασης και 
ανταλλαγής στοιχείων και δεδομένων που αφορούν τους υπόχρεους. Με όμοια απόφαση 
ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την τήρηση, την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, 
την τεχνική διαχείριση και εν γένει λειτουργία και δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ., τη διαδικασία 
που ακολουθείται σε περίπτωση παρατεταμένης αδυναμίας πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή 
παρατεταμένης αδυναμίας αποθήκευσης δεδομένων σε αυτό, για τεχνικούς λόγους, τη 
διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με άλλα δημόσια Μητρώα, την πρόσβαση σε αυτό δημόσιων 
υπηρεσιών και φορέων, τη συνεργασία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. με 
άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση, τον έλεγχο και το 
συσχετισμό στοιχείων, γεγονότων, ανακοινώσεων και εγγράφων που αφορούν τους 
υπόχρεους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την 
αρμοδιότητα των Επιμελητηρίων να τηρούν για τα μέλη τους μητρώα ανεξάρτητα από το 
Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και αρχεία ασφαλείας παράλληλα προς το Γ.Ε.ΜΗ.. 
Άρθρο 5 
Διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ. 1. Το Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, τη 
Μερίδα και το Φάκελο. 2. Το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η Μερίδα τηρούνται 
ηλεκτρονικά ως αρχεία μίας ή περισσοτέρων βάσεων δεδομένων, προσβάσιμων εξ 
αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, οι οποίες εξυπηρετούνται από ειδικό λειτουργικό 
σύστημα που εγκαθίσταται στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. 3. Στο Γενικό Ευρετήριο 
Επωνυμιών καταχωρίζονται, κατά αλφαβητική σειρά, οι εμπορικές ή οι εταιρικές επωνυμίες 
των υπόχρεων καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι αυτών, εφόσον διαφέρουν κατά τρόπο 
ευδιάκριτο από τις ήδη καταχωρισμένες επωνυμίες ή τους διακριτικούς τίτλους άλλων 
υπόχρεων που υπάγονται τουλάχιστον σε Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ίδιου νομού. Μέρος του 
Μητρώου Επωνυμιών αποτελεί και το «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών & Διακριτικών Τίτλων Υπό 
Έγκριση», στο οποίο καταχωρίζονται επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι της περ. γ) της παρ. 2 
του άρθρου 2 του παρόντος νόμου μέχρι την οριστική καταχώριση αυτών στο Γενικό 
Ευρετήριο Επωνυμιών. 4. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, κατά χρονική ακολουθία, 
περιληπτικές αναφορές των νομικών πράξεων, των δηλώσεων και των εγγράφων του 
Φακέλου που αφορούν τον υπόχρεο. 5. Στο Φάκελο αρχειοθετούνται και φυλάσσονται οι 
αιτήσεις, τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του αιτούντος και 
του διαβιβάζοντος την αίτηση ("νομιμοποιητικά έγγραφα"), τα δικαιολογητικά κάθε 
καταχώρησης στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στη Μερίδα ("συνοδευτικά έγγραφα") 
και γενικά όλα τα έγγραφα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ("δημοσιευτέα έγγραφα"). 6. Η αρμόδια υπηρεσία 
Γ.Ε.ΜΗ. και το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. τηρούν τους Φακέλους των υπόχρεων που υπάγονται στις 
υπηρεσίες αυτές. Ως προς τις αιτήσεις καταχώρησης και τα δημοσιευτέα έγγραφα που 
αφορούν εμπορικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και υποκαταστήματα που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις ζ΄, η΄ και θ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1, ο Φάκελος τηρείται 
υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Φάκελος τηρείται ως 
αρχείο μίας ή περισσοτέρων βάσεων δεδομένων, προσβάσιμων εξ αποστάσεως με 
ηλεκτρονικά μέσα, οι οποίες λειτουργούν υπό την Εποπτεία της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2. Αν ο Φάκελος τηρείται σε ηλεκτρονική 
μορφή, η πρόσβαση στα έγγραφα αυτού γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της Μερίδας. 7. 
Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την αρχική καταχώρηση στο Γενικό Ευρετήριο 
Επωνυμιών, στη Μερίδα και στο Φάκελο, εφόσον ο Φάκελος τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. 
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Κάθε μεταγενέστερη μεταβολή ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της σχετικής πράξης στη 
Μερίδα και στο Φάκελο, εφόσον ο Φάκελος τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Αν 
μεταβάλλεται το αστικό όνομα ή η επωνυμία, απαιτείται επιπλέον καταχώρηση και στο 
Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών. Αν ο Φάκελος δεν τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, η 
αρχειοθέτηση σε αυτόν των νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος υπάλληλος 
της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να αρχειοθετήσει στο Φάκελο τα πρωτότυπα έγγραφα 
ή επικυρωμένα αντίγραφα των νομιμοποιητικών και λοιπών εγγράφων, ευθύς ως 
ολοκληρωθεί η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με την αρχική καταχώρηση του υπόχρεου στο 
Γ.Ε.ΜΗ., η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο 
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. χορηγείται κατά χρονολογική σειρά, είναι μοναδικός για κάθε υπόχρεο και 
παραμένει ο ίδιος και μετά το μετασχηματισμό ή τη Διαγραφή του υπόχρεου από το Γ.Ε.ΜΗ.. 
Τα υποκαταστήματα και τα πρακτορεία λαμβάνουν ιδιαίτερο αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο αριθμός 
Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1, εμπεριέχει και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου που διατηρεί το υποκατάστημα. 
Η καταχώρηση, αρχική ή μεταγενέστερη, θεωρείται ότι συντελέσθηκε με την αποθήκευση 
των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 
με τρόπο, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα από 
την κεντρική μνήμη του Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται με τεχνικά μέσα. Μόλις συντελεστεί 
η καταχώρηση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει 
αυτομάτως και με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., 
αποδεικτικό καταχώρησης, στο οποίο αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα 
καταχώρησης της σχετικής πράξης και ένας, μοναδικός, για κάθε καταχώρηση, κωδικός 
αριθμός ("Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης"). Κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με 
τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την 
αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που διενήργησε αυτήν. Ο υπάλληλος αυτός 
ευθύνεται για τον έλεγχο της προσβασιμότητας, της ορθότητας και της πληρότητας της 
καταχώρησης, με βάση τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία που δικαιολογούν την αυτεπάγγελτη 
καταχώρηση ή κάθε μεταγενέστερη πράξη αυτής. Μετά την καταχώρηση, η διόρθωση λαθών 
είναι επιτρεπτή μόνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9. 8. Η Μερίδα και ο 
Φάκελος τηρούνται με βάση τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών τηρείται 
με βάση την επωνυμία και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 
αναγράφεται υποχρεωτικά: α) σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώρηση στο 
Γ.Ε.ΜΗ., β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και γ) σε κάθε έντυπο που 
αφορά τον υπόχρεο. 9. Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το ελληνικό ηλεκτρονικό 
«Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 
της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ/16.9.2009 (EEEK L 258). Στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 
δημοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, η μερίδα και κάθε άλλη πληροφορία 
απαραίτητη για τη δημόσια χρήση του Γ.Ε.ΜΗ.. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο έχει 
δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, 
εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής  κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που 
αναρτάται δημόσια στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, είτε 
με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων. 
Άρθρο 6 
Καταχωρήσεις στη Μερίδα 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας καθορίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα: α) 
των φυσικών προσώπων, β) των εμπορικών εταιριών και ενώσεων προσώπων,  γ) των 
υποκαταστημάτων που αναφέρονται στην περίπτωση στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1,  
δ) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ` και η` της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1,  ε) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που αναφέρονται 
στην περίπτωση θ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1. 2. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε 
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περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία: α. Ο Αριθμός 
του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου. β. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
ή το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το 
ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου. γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης 
εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης. δ. Τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων 
αρχών ή υπηρεσιών οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος ή 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος, εφόσον, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, προαπαιτείται η άδεια αυτή για τη σύσταση εταιρίας ή την έναρξη 
εργασιών επιτηδευματία. ε. Οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται 
σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας 
ικανοποίησης των πιστωτών του. Επίσης, στη Μερίδα καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο, το 
ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος 
και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των 
αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου. στ. Τα στοιχεία 
των δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες περατώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι 
έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση. ζ. Τα στοιχεία των 
οποίων προβλέπεται η δημοσίευση τους από την πτωχευτική νομοθεσία. η. Τα στοιχεία των 
εκκρεμών αιτήσεων πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής 
διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών, θ. Ο αριθμός των υποκαταστημάτων ή 
πρακτορείων του υπόχρεου στην ημεδαπή, καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 
που αφορά το καθένα από αυτά. ι. Ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των 
υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή.«ια) κατ’ έτος το σύνολο 
ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) της εταιρείας, το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών 
αυτής και ο μέσος όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους. 2α. Στη 
Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1, 
προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα 
στοιχεία: α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, β) οι τροποποιήσεις της ιδρυτικής πράξης 
ή του καταστατικού, στις οποίες  συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της 
εταιρείας, καθώς και ύστερα  από κάθε τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης ή του 
καταστατικού, το πλήρες κείμενο αυτών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση στη νέα 
διατύπωσή του, γ) ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων 
τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από το νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου: αα) 
έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα 
αυτά είναι περισσότερα του ενός, με τη σχετική καταχώριση  διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα 
αυτά δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή πρέπει να ενεργούν από κοινού ββ) εκπροσωπούν 
την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου γγ) συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον 
έλεγχο της εταιρείας, δ) τουλάχιστον κατ΄έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου εφόσον 
η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε 
αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού, ε) τα 
λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των 
οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ (EE L 222 14.8.1978), 83/349/ΕΟΚ (EE L 193 18.7.1983), 
86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986) και 91/674/ΕΟΚ (EE L 374 31.12.1991), στ) οποιαδήποτε 
μεταβολή της έδρας, ζ) η λύση της εταιρείας, η) η δικαστική απόφαση με την οποία 
κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας, θ) ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των 
εκκαθαριστών, ι) η περάτωση της εκκαθαρίσεως και η διαγραφή από τα μητρώα. 2β. Στη 
Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1, 
προκειμένου για υποκαταστήματα της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, και τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήματος, β) η 
αναφορά του αντικειμένου των εργασιών του υποκαταστήματος, γ) το μητρώο κράτους 
μέλους, στο οποίο τηρείται για την εταιρεία φάκελος, με μνεία του αριθμού εγγραφής της σε 
αυτό, δ) η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του 
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υποκαταστήματος, εάν δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας, ε) ο διορισμός, η λήξη 
των καθηκόντων, καθώς και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που έχουν την εξουσία να 
δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου: αα) 
εφόσον προβλέπονται από το νόμο ως όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ως μέλη ενός 
τέτοιου οργάνου σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει 
του άρθρου 2 παρ. 1 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ (ΕΕ L  258/1.10.2009) ββ) ως μόνιμοι 
εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της 
έκτασης των αρμοδιοτήτων τους, στ) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία 
και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, η περάτωση της εκκαθάρισης και η σχετική μνεία στο 
μητρώο κράτους μέλους, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη 
ανάλογη διαδικασία στην οποία υπόκειται η εταιρεία, ζ) τα λογιστικά έγγραφα της εταιρείας, 
όπως καταρτίσθηκαν ελέχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους μέλους από 
το οποίο διέπεται η εταιρεία και σύμφωνα με τις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ (EE L 222 14.8.1978), 
83/349/ΕΟΚ (EE L 193 18.7.1983) και 84/253/ΕΟΚ. ( EE L 126/20 12.5/1984) η) το κλείσιμο του 
υποκαταστήματος. 2γ) Ατομικά στοιχεία, κατά την έννοια των περιπτώσεων δ΄ και ι΄ της 
παραγράφου 2α και ε και στ της παραγράφου 2β, είναι τα στοιχεία του δεύτερου εδαφίου 
της περίπτωσης ε της παραγράφου 2. ( οι παρ. 2 α , 2 β και 2 γ προστέθηκαν με την παρ. 3 
του  άρθρου 78  του ν. 4314/2014(Α’ 265) 3. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης ε. της παρ. 4 του 
άρθρου 11 απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων  
τους  για τις χρήσεις που ακολουθούν τον χρόνο διαγραφής τους. Επίσης, απαλλάσσονται 
από οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες 
στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης 
Νοεμβρίου 2016. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με 
την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών. 
Άρθρο 7 Διαδικασία καταχώρησης 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η 
εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται, ύστερα από αίτηση 
που υποβάλλεται στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. από τον υπόχρεο ή οποιονδήποτε έχει ειδικό 
έννομο συμφέρον, καθώς και από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, όπως προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, οι αιτήσεις καταχώρισης, που αφορούν τους υπόχρεους οι 
οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, υποβάλλονται απευθείας στη 
Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που είναι αρμόδια για το 
συγκεκριμένο υπόχρεο, με εξαίρεση την αρχική καταχώριση κατά το στάδιο της σύστασης 
εκείνων των ανωνύμων εταιριών, που σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν προβλέπεται 
προηγούμενη χορήγηση έγκρισης του εγγράφου σύστασης και άδειας λειτουργίας από την 
αρμόδια διοικητική αρχή. 2. Η αίτηση καταχώρησης αναφέρει τα στοιχεία που 
καταχωρίζονται στη Μερίδα, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και συνοδεύεται, 
υποχρεωτικά, από τα δικαιολογητικά, τα συνοδευτικά και τα λοιπά έγγραφα, όπως αυτά 
ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5. Η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων δεν 
απαιτείται όταν αυτά περιλαμβάνονται ήδη στον φάκελο του υπόχρεου ως πρωτότυπα ή 
επικυρωμένα αντίγραφα ή έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στον νόμο. Κατά 
παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης στον νόμο, οι υπόχρεοι δεν 
υποχρεούνται να προσκομίζουν σε υλική (έγχαρτη) μορφή οποιοδήποτε έγγραφο και 
στοιχείο, το οποίο οι υπόχρεοι υποβάλλουν στο Γ.Ε.ΜΗ. με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 
3. Η αίτηση του υπόχρεου και τα έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, 
όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο που υποβάλλει προς καταχώρηση ή δημοσιεύει με 
επιμέλεια του ο υπόχρεος  στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλεται κατ’ επιλογή του υπόχρεου σε έντυπη 
ή σε ηλεκτρονική μορφή. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση, τα δικαιολογητικά και 
συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα και με χρήση ηλεκτρονικής 
υπογραφής της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του πδ 150/2001 (ΦΕΚ Α΄ 125) ή ψηφιακής 
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υπογραφής, η οποία πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις της 
περίπτωσης 2 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α΄ 
125). Για την διαβίβαση των εγγράφων και των στοιχείων οι υπόχρεοι υποχρεούνται να 
χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) 
που χορηγεί το Γ.Ε.ΜΗ. για την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και το οποίο 
δίδεται στους υπόχρεους των οποίων η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας έχει λάβει 
χώρα προηγουμένως μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS ή άλλης διαδικτυακής πύλης του 
Δημοσίου. Όλοι οι υπόχρεοι, που είναι ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, 
καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων γ’, δ’, ε’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
υποχρεούνται να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και 
password) από το Γ.Ε.ΜΗ., έως την 01/01/2015 «Ειδικώς, τα έγγραφα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 6 υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή. 4. Η αρμόδια 
υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, με την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών 
και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην 
πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα ως προς 
την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη νομιμότητά τους. Ο έλεγχος, που 
διενεργείται κατά το προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνει και την καταβολή κάθε τέλους που 
προβλέπεται από το άρθρο 8 και κάθε φόρου ή εισφοράς που προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία, ως προϋπόθεση για την καταχώρηση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον από τον 
έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στις 
καταχωρήσεις, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5, το  αργότερο μέχρι τη δεύτερη 
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέρα κατά την οποία οι 
αρμόδιες υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 κοινοποιήσουν στην 
προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους. Το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., με την παραλαβή της 
απόφασης καταχώρησης από την αρμόδια για τον υπόχρεο διεύθυνση κατά την παράγραφο 
1, προβαίνει αυθημερόν και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο στις καταχωρήσεις που ορίζονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 5. 5. Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση που η 
αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και τα λοιπά δικαιολογητικά δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλούν τον υπόχρεο είτε 
εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβεί στις 
αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και 
των συνοδευτικών εγγράφων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής 
πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται. Η χορήγηση 
της ανωτέρω προθεσμίας παρατείνει κάθε νόμιμη προθεσμία προς καταχώρηση στοιχείων 
στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν η προθεσμία των πέντε (5) ημερών ή η προθεσμία που παρατείνεται 
παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρησης 
απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση των υπηρεσιών καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και 
καταπίπτουν, υπέρ αυτών, τα σχετικά τέλη καταχώρησης και η επιμελητηριακή συνδρομή. 6. 
Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν να συμμορφώνονται με διοικητικές 
πράξεις και εκτελεστές αποφάσεις και διατάξεις των δικαστηρίων ή των δικαστικών 
λειτουργών που αφορούν την υποβολή αίτησης καταχώρησης, έννομες καταστάσεις και 
σχέσεις του υπόχρεου οι οποίες υπόκεινται σε καταχώρηση ή επηρεάζουν τα καταχωρητέα 
στοιχεία. Αν εκκρεμεί δίκη σχετική με έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, που 
επηρεάζουν τα καταχωρητέα στοιχεία, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
μπορεί, αυτεπαγγέλτως, μετά από στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, να αναστείλει 
την καταχώρηση μέχρι την έκδοση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης. 7. Με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται η προθεσμία και το σημείο έναρξης αυτής, για την υποβολή 
αιτήσεων καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. με τα νομιμοποιητικά και τα συνοδευτικά τους έγγραφα 
και δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 
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αυτού δεν εφαρμόζονται για τις καταχωρίσεις που διενεργούν οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης 
κατά το στάδιο σύστασης των ομόρρυθμων εταιρειών, των ετερόρρυθμων εταιρειών (κάθε 
μορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
και των ανωνύμων εταιρειών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 9. α) 
Μεταβολές στις πράξεις και τα στοιχεία της παραγράφου 2α του άρθρου 6 καταχωρίζονται 
στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύονται στο διαδικτυακό του τόπο, υπό κανονικές συνθήκες, εντός 21 
ημερών, το αργότερο, από την παραλαβή της πλήρους τεκμηρίωσης για τις εν λόγω 
μεταβολές. Εντός της προθεσμίας αυτής διενεργείται έλεγχος νομιμότητας από την αρμόδια 
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. Ταυτόχρονη υποβολή ασυνήθως μεγάλου αριθμού 
αιτήσεων για καταχώριση δυνατόν να δικαιολογεί την ανάλογη παράταση της προθεσμίας. 
β) Η περίπτωση α δεν ισχύει για τα λογιστικά έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 6 
παράγραφος  2 α περ. ε.  
Άρθρο 8 Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας & καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων & πιστοποιητικών 1. Η 
καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, η δέσμευση επωνυμιών & 
διακριτικών τίτλων στο Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών & Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση, η 
χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη 
Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., 
προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 4, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία 
περίπτωση ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής σε 
υλική (έγχαρτη) μορφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ειδικά δε στην περίπτωση δέσμευσης επωνυμίας ή 
τίτλου με ηλεκτρονικό τρόπο η  αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ μπορεί να ζητήσει αλλαγή της 
επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου εφόσον προσκρούει στις κείμενες διατάξεις ή 
προσβάλλει τα χρηστά ήθη ακολουθώντας τη διαδικασία των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 11. 
Το Γ.Ε.ΜΗ δύναται επιπλέον να εισπράττει κάθε ποσό, όπως ενδεικτικά φόρο ή τέλος  υπέρ 
τρίτων, σχετικά με τις καταχωρίσεις  στο Γ.Ε.ΜΗ καθώς και με τη χορήγηση αντιγράφων, 
αποσπασμάτων και πιστοποιητικών. Με  Απόφαση του Υπουργού  Οικονομίας & Ανάπτυξης  
και κάθε άλλου συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες και 
η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των άνω ποσών. 1α. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 
ε. της παρ. 4 του άρθρου 11 απαλλάσσονται από την καταβολή επιμελητηριακών τελών και 
τελών Γ.Ε.ΜΗ. για τις χρήσεις που ακολουθούν τον χρόνο διαγραφής τους. Επίσης, 
απαλλάσσονται από οποιαδήποτε υποχρέωση προς το Γ.Ε.ΜΗ. οι επιχειρήσεις που δεν είναι 
εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι 
προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016. 2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των 
πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν 
αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στις 
υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, στην αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. 
υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.» (το εδάφιο 
τροπ.   με την παρ 3 του άρθρου 81 του Ν.  4314/2014(Α’ 265) Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να 
ζητήσει την ταχυδρομική αποστολή των ανωτέρω αντιγράφων και αποσπασμάτων, καθώς 
και των πιστοποιητικών ιστορικότητας ή των πιστοποιητικών για τα οποία απαιτείται να γίνει 
σύνθετη αναζήτηση στοιχείων εκτός του πληροφορικού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.. Με τον ίδιο 
τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, 
αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και 
δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας. 3. Τα ως άνω αντίγραφα, 
αποσπάσματα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30ή 
Ιουνίου 2014 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. 4. α) Για τη χορήγηση των 
πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  ενιαίο 
ειδικό τέλος. Εάν ο αιτών είναι  ο ίδιος ο υπόχρεος, ένα από τα πιστοποιητικά ετησίως 
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χορηγήται ατελώς. β. Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. 
ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Για 
τον έλεγχο και τη δέσμευση επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου στο Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών 
& Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση καταβάλλεται τέλος ίδιο με το τέλος καταχώρισης του 
προηγούμενου εδαφίου. Εάν ο έλεγχος και η δέσμευση επωνυμίας αφορά το σύνολο της 
επικράτειας, το τέλος είναι τριπλάσιο από το τέλος καταχώρισης του προηγούμενου 
εδαφίου. Εταιρείες οι οποίες συστήνονται μέσω ΥΜΣ δεν καταβάλλουν τέλη ελέγχου και 
δέσμευσης επωνυμίας σε τοπικό επίπεδο. Τα ανωτέρω τέλη, που είναι ενιαία για όλες τις 
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελούν πόρο των Επιμελητηρίων, με 
εξαίρεση εκείνα που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. 
υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τα οποία 
αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. ο ίδιος ο υπόχρεος, ένα από 
τα πιστοποιητικά ετησίως χορηγείται ατελώς. γ)  Τα τέλη αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) 
όσο και  τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες 
Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου,  εισπράττονται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες Μιας 
Στάσης, κατά περίπτωση και αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων, με εξαίρεση τα τέλη 
εκείνα που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τα οποία αποτελούν εξ 
ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.» (η παρ. 4 τροπ.   με την παρ 4 του άρθρου 
81 του Ν.  4314/2014(Α’ 265) 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και 
οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών των παραγράφων 1 και 4,  η 
κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, 
ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα 
τέλη που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων παγίων δαπανών λειτουργίας της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. κάθε επιμελητηρίου και του Εποπτικού 
Συμβουλίου αυτού.  Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η 
διαδικασία ελέγχου τους, ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή 
αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα καταχωρούμενα στοιχεία των 
προσωπικών εταιριών, των ατομικών επιχειρήσεων και των λοιπών υπόχρεων κάθε χρόνο, 
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών. 6. Με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζεται το δικαίωμα 
κάθε ενδιαφερομένου να αποκτά, κατόπιν αίτησης του και καταβολής αντίστοιχου τέλους 
προς την Κ.Ε.Ε., δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. 
και αυτοδύναμης ανάκλησης των αποθηκευμένων, σε αυτά, δεδομένων. 7. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω τέλους, το οποίο αποτελεί πόρο της Κ.Ε.Ε., οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωμα αυτό, κατά τρόπο συμβατό με τις 
διατάξεις του ν. 2472/1997, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών 
και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 
Άρθρο 9 
Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων 1. Κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε 
διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλμένη και σε μεταβολή, εφόσον τα νομικά γεγονότα, οι 
δηλώσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί ή δικαιολογούν τις 
καταχωρήσεις έχουν μεταβληθεί.  2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η 
διόρθωση και η μεταβολή κατά την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιούνται, μετά 
από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε τρίτου που 
δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτηση του υπόχρεου υποβάλλεται και με 
ηλεκτρονικά μέσα στις υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι αιτήσεις διόρθωσης και 
μεταβολής που αφορούν στους υπόχρεους, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 2, υποβάλλονται στη Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της 
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Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που είναι αρμόδια για τον 
υπόχρεο. 3. Κάθε διόρθωση και μεταβολή των καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται 
μετά από έλεγχο νομιμότητας της αίτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της επελθούσας 
διόρθωσης ή μεταβολής και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρμόδια υπηρεσία 
καταχώρησης και τον υπάλληλο που την πραγματοποίησε. 4. Αν επέλθει μεταβολή στο κύριο 
αντικείμενο της επιχείρησης, στην κατοικία, στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, 
με συνέπεια τη μεταβολή της καθ` ύλην ή κατά τόπο αρμοδιότητας της υπηρεσίας 
καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρμόδια υπηρεσία καταχωρίζει την επελθούσα 
μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην υπηρεσία που 
καθίσταται αρμόδια, το Φάκελο του υπόχρεου, εφόσον αυτός δεν τηρείται ηλεκτρονικά. 5. 
Αν ανώνυμη εταιρεία, ευρωπαϊκή εταιρεία, ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία και τα 
υποκαταστήματα αυτών μεταφερθούν από την αρμοδιότητα των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στην 
αρμοδιότητα του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. ή αντιστρόφως, οι αναγκαίες καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. 
πραγματοποιούνται από το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.. 
Άρθρο 10 
Διαγραφή 1. Οι υπόχρεοι διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Με 
την απώλεια της εμπορικής ιδιότητάς τους, εφόσον η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. 
πραγματοποιήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή. Η Διαγραφή διενεργείται κατόπιν υποβολής 
στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) είτε από τον 
υπόχρεο είτε από όποιον έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Ο υποβάλλων τη δήλωση φέρει το 
βάρος απόδειξης της απώλειας της εμπορικής ιδιότητας του υπόχρεου. β. Μετά από αίτησή 
τους, όταν πρόκειται για πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 1. Η αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε, εφόσον ο υπόχρεος δεν έχει αποκτήσει 
την εμπορική ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι συνέπειες της εγγραφής τους παύουν δύο 
(2) μήνες μετά τη Διαγραφή. γ. Με το θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 11, η Διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση, από οποιονδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή της τελεσίδικης απόφασης 
κήρυξης σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό δημοσίευσής της κατά το 
άρθρο 47 Α.Κ.. Αν οι κληρονόμοι του υπόχρεου συνεχίσουν την εμπορική δραστηριότητα του 
θανόντος, καθένας από αυτούς υποχρεούται, αυτοτελώς, να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. από το 
χρόνο αποδοχής, εκ μέρους του, της κληρονομίας ή την πάροδο της προθεσμίας για 
αποποίησή της. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στους 
κληρονόμους και για τη μεταβολή του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων του 
κληρονομουμένου. δ. Με την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε στερητική 
δικαστική συμπαράσταση, που το καθιστά ανίκανο για την άσκηση εμπορίας. Η Διαγραφή 
διενεργείται με την προσκόμιση από τον δικαστικό συμπαραστάτη δικαστικής απόφασης με 
την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση και διορίζεται δικαστικός 
συμπαραστάτης. Ο δικαστικός συμπαραστάτης υποχρεούται, με ποινή έκπτωσης από το 
λειτούργημά του, να υποβάλει αίτηση Διαγραφής, αν το δικαστήριο δεν του χορήγησε άδεια 
συνέχισης της εμπορίας. ε. Με την περάτωση της εκκαθάρισης, αν λυθεί το υπόχρεο νομικό 
πρόσωπο ή η ένωση προσώπων. Η Διαγραφή στην περίπτωση αυτή διενεργείται ύστερα από 
αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή τα μέλη της ένωσης 
ή οποιουδήποτε τρίτου έχει ειδικό έννομο συμφέρον. Ειδικά, οι ανώνυμες εταιρίες 
διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. και στις περιπτώσεις που προβλέπεται  Διαγραφή, σύμφωνα 
με την περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, μετά από αίτηση 
της υπόχρεης εταιρείας. 2. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. διαγράφονται, εφόσον ήταν από 
την αρχή ή κατέστησαν μεταγενέστερα παράνομες, αναληθείς ή ανακριβείς. Η Διαγραφή 
διενεργείται μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τρίτο που έχει ειδικό 
έννομο συμφέρον, στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.. 3. Στην πράξη 
Διαγραφής κάθε καταχώρησης αναγράφονται η ημερομηνία και ο υπάλληλος που τη 
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διενήργησε. 4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται και άλλες 
περιπτώσεις Διαγραφής καταχωρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., πέραν αυτών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του νόμου αυτού. 
Άρθρο 11 Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές 1. Αν 
υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον, παραλείψουν να υποβάλουν αίτηση 
καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπάγγελτα, 
μετά από έλεγχο, στην αναγκαία καταχώρηση, εφόσον διαπιστώνει με βεβαιότητα την 
ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών πράξεων, εγγράφων και δηλώσεων που αφορούν τον 
υπόχρεο, για τα οποία απαιτείται καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για την ανωτέρω καταχώρηση, 
οι υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τις δικαστικές αποφάσεις 
που αναγνωρίζουν την εμπορική ιδιότητα προσώπου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν αυτό 
κατατάσσεται μεταξύ των υπόχρεων. 2. Αν ο υπόχρεος ή τρίτος που έχει ειδικό έννομο 
συμφέρον παραλείψουν να υποβάλουν αίτηση μεταβολής ή Διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ., η 
αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στη μεταβολή ή τη 
Διαγραφή των καταχωρήσεων, εφόσον διαπιστώνει με βεβαιότητα ότι τα νομικά γεγονότα, 
έγγραφα και δηλώσεις που καταχωρήσθηκαν ήταν από την αρχή ή κατέστησαν 
μεταγενέστερα παράνομα, αναληθή ή ανακριβή. 3. Πριν η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης 
στο Γ.Ε.ΜΗ. προβεί αυτεπαγγέλτως στις πράξεις που προβλέπονται στις προηγούμενες 
παραγράφους, καλεί εγγράφως τον υπόχρεο είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός 
προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν 
πρέπει να γίνει η καταχώρηση, μεταβολή ή Διαγραφή. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει 
άπρακτη, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην καταχώρηση, στη 
μεταβολή ή τη Διαγραφή και επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόμιμους εκπροσώπους του 
πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17. 4. Η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη καταχώρηση, μεταβολή ή Διαγραφή χωρίς την τήρηση 
της διαδικασίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: α. Αν περιέλθουν σε αυτήν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 
4, διοικητικές πράξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης ή των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που αφορούν την καταχώρηση, τη μεταβολή ή τη Διαγραφή 
των ανωνύμων εταιρειών, των ευρωπαϊκών εταιρειών, των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών 
εταιρειών και των υποκαταστημάτων των ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών στην 
ημεδαπή που υπάγονται στις υπηρεσίες αυτές. β. Αν περιέλθουν σε αυτήν ληξιαρχικές 
πράξεις θανάτου του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή του φυσικού προσώπου, του οποίου 
ο θάνατος επηρεάζει τη νομική κατάσταση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση υπόχρεου 
νομικού προσώπου, ένωσης προσώπων ή υποκαταστήματος. γ. Αν περιέλθουν σε αυτήν, με 
οποιονδήποτε τρόπο, δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή 
μεταβάλλουν έννομες καταστάσεις και σχέσεις του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά 
νόμο προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν την καταχώρηση, μεταβολή ή Διαγραφή, όπως 
δικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 6, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικές πράξεις ή δικαιοπραξίες που επιφέρουν τη 
λύση του υπόχρεου νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, δικαστικές αποφάσεις, 
διοικητικές πράξεις ή δικαιοπραξίες που επιφέρουν την είσοδο ή αποχώρηση εταίρων, 
μελών υπόχρεων νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων και το διορισμό ή την παύση 
εκπροσώπων των υπόχρεων νομικών προσώπων, ενώσεων προσώπων και 
υποκαταστημάτων. δ. Αν περιέλθουν σε αυτήν, με οποιονδήποτε τρόπο, αιτήσεις και 
δηλώσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6. ε. 
Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. για τις οποίες από τα διαβιβαζόμενα στις 
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία προκύπτει ότι ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών τους είναι 
προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016, διαγράφονται αυτεπάγγελτα και ατελώς από το 
Γ.Ε.ΜΗ. με χρόνο διαγραφής τους τον ως άνω πραγματικό χρόνο. 5. Οι γραμματείες των κατά 
τόπους αρμόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 
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και με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές 
αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι 
όροι, οι προύποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώρισης των ανωτέρω στοιχείων 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. 6. Με την 
επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου, 
συμβολαιογράφοι και δημόσιοι λειτουργοί υποχρεούνται να ενημερώνουν, χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση, τις αρμόδιες υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., όταν στα πλαίσια άσκησης 
της δραστηριότητας ή αρμοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η εγγραφή 
υπόχρεου ή η καταχώρηση νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, 
για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώρηση ή συντρέχει περίπτωση παράνομης, 
αναληθούς ή ανακριβούς καταχώρησης, μεταβολής ή Διαγραφής. 7. Όταν η αυτεπάγγελτη 
καταχώριση αφορά στοιχεία της παραγράφου 2α του άρθρου 6, η παράγραφος 9 του  
άρθρου 7 εφαρμόζεται αναλόγως». (η παρ. 7 προστέθηκε  με την παρ. 6 του άρθρου 78 του 
ν. 4314/2014(Α’ 265) 
Άρθρο 12 
Έννομη προστασία 
«1. Αν η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αρνείται να προβεί στην αιτούμενη 
καταχώριση, μεταβολή ή Διαγραφή, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το 
δικαστήριο να διατάξει την εγγραφή, μεταβολή, Διαγραφή ή άλλη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. 
Αρμόδιο να διατάξει την αιτούμενη ενέργεια, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, είναι το 
Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης 
στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν στην ίδια περιφέρεια υφίστανται περισσότερα Πρωτοδικεία, αρμόδιο είναι 
το Πρωτοδικείο που βρίσκεται εγγύτερα στην ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία. Αν έχουν ιδρυθεί 
στην ημεδαπή, από τον ίδιο υπόχρεο, περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, αρμόδιο είναι 
το Πρωτοδικείο στο οποίο προσφεύγει, κατ` επιλογή του, ο υπόχρεος.  2. Το δικαστήριο 
δικάζει κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. Στη δίκη κλητεύεται υποχρεωτικά, με επιμέλεια του αιτούντος, ο Πρόεδρος του 
οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή ο 
νόμιμος αναπληρωτής του. Αν η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο, στη σχετική δίκη 
κλητεύονται υποχρεωτικά, με επιμέλεια του αιτούντος, ο υπόχρεος ή η υπό σύσταση 
εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κλήτευση και οποιουδήποτε τρίτου έχει 
ειδικό έννομο συμφέρον. Αν η άρνηση της εγγραφής, καταχώρησης ή μεταβολής οφείλεται 
σε κίνδυνο σύγχυσης της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του υπόχρεου, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 5, κλητεύεται υποχρεωτικά ο δικαιούχος της 
προκαταχωρισμένης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου. 3. Η απόφαση του αρμόδιου 
δικαστηρίου καθορίζει επακριβώς το περιεχόμενο της εγγραφής, καταχώρισης ή μεταβολής, 
καθώς και το αντικείμενο της Διαγραφής. Με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου, η 
απόφαση διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία 
οφείλει να ενεργήσει αυθημερόν, κατά το διατακτικό της απόφασης. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται η διαδικασία και οι όροι 
διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων κατά το προηγούμενο εδάφιο και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια. 4. Η εγγραφή, μεταβολή, Διαγραφή ή άλλη καταχώρηση που διενεργείται σε 
εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου ή των συμβουλίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεν 
έχουν αναδρομικό αποτέλεσμα. 
Άρθρο 14 
Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις 
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 1. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να λάβουν χώρα και σε μία ή περισσότερες από τις 
επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., μετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφόσον αυτοί 
προσκομίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και όλα τα προς καταχώρηση έγγραφα σε 
νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται να καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες 
σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. 3. Αν 
διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης καταχώρησης στο 
Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώρηση στην ελληνική γλώσσα. Κάθε τρίτος μπορεί να 
επικαλεσθεί την ξενόγλωσση καταχώρηση, εκτός αν ο υπόχρεος αποδείξει ότι οι τρίτοι είχαν 
γνώση της καταχώρησης στην ελληνική γλώσσα και της διαφοράς της τελευταίας από την 
ξενόγλωσση. 
Άρθρο 15 Αποτελέσματα της καταχώρησης  
1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών 
στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες 
εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες (απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρείες, τις 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς 
συνεταιρισμούς, τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ`, δ` και ε` της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β` της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσματα: α. Τα υπό σύσταση νομικά 
πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αποκτούν νομική προσωπικότητα. β. Με 
την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν τη μετατροπή 
ή το μετασχηματισμό των εταιρειών, συντελείται η μετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε 
ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, 
αστικούς συνεταιρισμούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ`, δ` και ε` της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1. γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού. δ. Συντελείται 
η συγχώνευση ή η διάσπαση, με μόνη την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας 
που απορροφάται ή διασπάται. ε. Επέρχεται η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή 
έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. στ. Επέρχεται η αναβίωση. 2. Με την επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, από την έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και με 
την καταχώρηση σε αυτό των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών 
στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, δημιουργείται για τους λοιπούς 
υπόχρεους, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1, μαχητό τεκμήριο 
εμπορικής ιδιότητας. 4. Οι εγγραφές και καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. τεκμαίρονται ορθές και 
σύννομες μέχρι τη διόρθωσή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
9. 
Άρθρο 16 Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με: αα) Την καταχώριση, αρχική ή 
μεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα 
νόμο, και ββ) τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, 
κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, των 
πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας. γγ) Ειδικά ως 
προς τους υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 13, δεν θίγονται οι 
διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν διατυπώσεις δημοσίευσης των 
καταχωρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, η ολοκλήρωση της εμπορικής δημοσιότητας 
προϋποθέτει επιπλέον και την τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 2α του 
άρθρου 13. β) Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής 
Δημοσιότητας». Σε ειδικό κατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. υπό τον τίτλο 
«Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» δημοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η 
Μερίδα. γ) Οι δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που αφορούν στις 
κεφαλαιουχικές εταιρίες προβάλλονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο 
Εμπορικής Δημοσιότητας/Τεύχος Κεφαλαιουχικών Εταιριών». Σε ειδικό τμήμα του Τεύχους 
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αυτού προβάλλονται οι προσκλήσεις και κάθε άλλης μορφής επικοινωνία της εταιρίας με 
τους μετόχους της, οι ανακοινώσεις σχετικά με τους μετασχηματισμούς των εταιριών 
(μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κλπ.) και γενικά οι πράξεις για τις οποίες 
υπάρχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση δημοσιότητας. δ) Πληροφορίες, 
στοιχεία και μεταβολές που προβλέπονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα δημοσιεύονται σε 
ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας/Τεύχος Πτωχευτικού 
Κώδικα».  2. Υπεύθυνα για την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και 
στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα είναι τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 1 ή ο αντιπρόσωπος τους. 3. α) Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και 
τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσίευσης της περίπτωσης α` της 
παραγράφου 1 εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν 
δημοσιευτεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από τη 
δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν. β) Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύτηκε, με το περιεχόμενο της πράξης ή 
του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 1 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που 
δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δημοσιεύτηκε, εκτός αν 
τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρισθεί 
στο Γ.Ε.ΜΗ. γ) Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν έχουν 
ακόμη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός εάν η 
έλλειψη δημοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα. 
Άρθρο 17 
Διοικητικές κυρώσεις 1. Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται, σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που 
παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 
κατ` εξουσιοδότηση του, πρόστιμο από 100 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της 
παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του 
επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής 
εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται. 2. Τα ανωτέρω 
πρόστιμα επιβάλλονται  από τον προϊστάμενο της  Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται 
ο υπόχρεος. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ανήκει σε Επιμελητήριο, τα 
πρόστιμα αποτελούν εν μέρει έσοδα αυτής και εν μέρει έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στην αρμόδια για την καταχώριση 
στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  τα 
πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  και αποτελούν εξ ολοκλήρου 
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η είσπραξη των προστίμων διενεργείται με βάση τις 
διατάξεις του ΚΕΔΕ.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου 
ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης 
των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το όριο των προστίμων της παραγράφου 
1. 
Άρθρο 18 Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. 1. Το Γ.Ε.ΜΗ. τίθεται σε λειτουργία το αργότερο 
την 1.1.2007. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία 
που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. Με όμοια απόφαση μπορεί, οι αρμοδιότητες της 
Κ.Ε.Ε. που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, να ανατίθενται, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε., 
προσωρινά σε Επιμελητήριο που έχει την αναγκαία υποδομή και τις δυνατότητες για την 
προσωρινή άσκηση των αρμοδιοτήτων της Κ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.  
2. Η προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, του λογισμικού και η ανάθεση 
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εκτέλεσης των συναφών, με τη λειτουργία του δικτύου, υπηρεσιών, οι οποίες ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και αφορούν το Γ.Ε.ΜΗ., μπορεί να διενεργούνται 
από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 3. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε 
άλλης αποκλίνουσας καταχώρισης στα Μητρώα ή στα Βιβλία προσωπικών εταιριών και 
εταιριών περιορισμένης ευθύνης, στο Κεντρικό τα Ειδικά και τα Νομαρχιακά Μητρώα 
ανωνύμων εταιριών, στα Μητρώα αστικών συνεταιρισμών και τα Μητρώα ευρωπαϊκών 
ομίλων οικονομικού σκοπού. Τα εν λόγω Βιβλία και Μητρώα διατηρούνται μόνο ως αρχεία 
ανάκλησης δεδομένων και μέχρι την πλήρη μεταφορά - μετάπτωση τους στο Γ.Ε.ΜΗ.. Από 
την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπου στην κείμενη 
νομοθεσία αναφέρεται «Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΜΑΕ», «Κεντρικό Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών», «ΚΜΑΕ», «Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», «ΜΕΠΕ», 
«Βιβλία ή Βιβλίο Εταιριών», νοείται στο εξής το Γ.Ε.ΜΗ.. Όπου στην κείμενη νομοθεσία 
γίνεται αναφορά σε «Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» ή 
«ΤΑΕΠΕ», νοείται στο εξής το «Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης 
Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου». Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
γίνεται αναφορά στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία (π.χ. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς το Γ.Ε.ΜΗ. να έχει τεθεί σε 
λειτουργία ως προς το πρόσωπο του εγγραφόμενου, νοείται ως αναφορά στο προϊσχύον 
καθεστώς ή στην αντίστοιχη ρύθμιση του προϊσχύοντος καθεστώτος. 4. Με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η 
διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου 
των Ειδικών και Νομαρχιακών Μητρώων Ανωνύμων Εταιρειών, του Κεντρικού Μητρώου 
Ανωνύμων Εταιρειών, των Μητρώων ή Βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης, των Μητρώων Αστικών Συνεταιρισμών και των Μητρώων 
Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού. Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς αυτής, 
κάθε καταχώριση στα Βιβλία και Μητρώα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
θεωρείται ως καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε κάθε περίπτωση, οι υπόχρεοι που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις β`, ζ` και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί 
στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν με αίτηση τους, να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., 
υποβάλλοντας τις πράξεις και τα στοιχεία που θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά περίπτωση, ενώ για τους λοιπούς 
υπόχρεους του άρθρου 1 η κατάθεση της σχετικής αίτησης καθίσταται προαιρετική. Με την 
ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει 
να ολοκληρωθεί η καταχώριση κατά το προηγούμενο εδάφιο. Οι υπηρεσίες καταχώρησης 
στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία που μεταφέρονται ή καταχωρίζονται σύμφωνα 
με τα προηγούμενα εδάφια και να καλούν τους υπόχρεους να προβαίνουν στις αναγκαίες 
διευκρινίσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
αυτής, ορίζεται η παύση της αρμοδιότητας κάθε άλλου φορέα, για την τήρηση των Βιβλίων 
και Μητρώων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.». 

Με το άρθρο 117 : 

1. Τροποποιείται  η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του   ν. 1798/1951 (Α’ 125), που 

έχει ως εξής: «2. Μέλος  της  Ένωσης,  τακτικό,  δόκιμο ή πάρεδρο,  που δεν συμμορφώνεται 

με τις  νόμιμες  και σύμφωνες προς το καταστατικό της αποφάσεις της γενικής συνέλευσης 

και του  διοικητικού  συμβουλίου, καλείται από τα τελευταία να συμμορφωθεί μέσα σε 

ορισμένη προθεσμία. Αν η  προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό συμβούλιο 

δικαιούται με απόφαση του να διαγράψει το μέλος. Προσφυγή  κατά της  απόφασης αυτής 

του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται  στη  γενική  συνέλευση μέσα  σε οκτώ ημέρες 
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αφότου κοινοποιήθηκε  η  απόφαση στο μέλος που διαγράφηκε. Η γενική συνέλευση 

συγκαλείται έκτακτα και υποχρεωτικά μέσα σε οκτώ ημέρες από την υποβολή της 

προσφυγής και αποφασίζει ανέκκλητα γι’ αυτή με πλειοψηφία των 4/5 των τακτικών της 

μελών. Ειδικά για παράβαση των αρχών που διακηρύσσονται στο άρθρο 2, το διοικητικό 

συμβούλιο εκτός από τη διαγραφή ή και αντί γι’ αυτή δικαιούται να παραπέμψει την 

υπόθεση στο συμβούλιο τιμής του άρθρου 15. Μετά την  έκδοση της απόφασης του 

συμβουλίου τιμής και ανάλογα προς το περιεχόμενο της, το διοικητικό συμβούλιο 

αποφασίζει για τη διαγραφή της ή όχι του μέλους. Εάν μετά τη  διαγραφή το μέλος υποβάλει 

μεταγενέστερα αίτηση επανεγγραφής και γίνει αυτή δεκτή (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στο άρθρο 5), το νέο μέλος καθίσταται αμέσως τακτικό.». 

2. Τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 1798/1951 (Α’ 125), που έχει ως 

εξής: «5. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον 

τακτικά της μέλη.» 

3. Τροποποιείται η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 1798/1951 (Α’ 125), που έχει ως 

εξής: « 6.  Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρίστανται και τα δόκιμα μέλη 

της Ένωσης χωρίς ψήφο, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών 

μελών. Εξαιρετικά απαιτείται πλειοψηφία των 4/5 των  τακτικών  μελών  αν πρόκειται  να  

ληφθεί  απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης ή προκειμένου να ληφθεί 

απόφαση σε προσφυγή  κατά  απόφασης  του διοικητικού συμβουλίου με την οποία 

διαγράφηκε μέλος της  Ένωσης.». 

4. Τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7Α του ν. 1798/1951 (Α’ 

125), που έχει ως εξής: «7.   Οι  λεπτομέρειες  ρύθμισης  του  τρόπου  είσπραξης των 

παραπάνω οφειλών καθορίζονται με απόφαση του Υφυπουργού Τύπου μετά  από  σύμφωνη 

γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης.». 

5. Τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7Β του ν. 1798/1951 (Α’ 

125), που έχει ως εξής: «7. Για κάθε συναλλαγή ύψους μεγαλύτερου από το ένα εκατομμύριο  

δραχμές είναι  απαραίτητη  και  η  συνυπογραφή  του  προέδρου  του  διοικητικού 

συμβουλίου ή του γραμματέα του.».  

6. Τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 1798/1951 (Α’ 125) , που έχει ως εξής: «’Αρθρον 11. Η 

ένωσις ιδιοκτητών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών διέπεται υπό των διατάξεων του   

παρόντος   νόμου  και  του  καταστατικού  αυτής.  Το καταστατικόν ψηφίζεται υπό της Γενικής 

Συνελεύσεως των τακτικών μελών, τροποποιείται δε οσάκις παραστεί ανάγκη επίσης υπ` 

αυτής διά της  ψήφου των  4/5  των τακτικών μελών. Το καταστατικόν της Ενώσεως μετά την 

υπό  της Γενικής Συνελεύσεως επιψήφησιν διαβιβάζεται  προς  τον  Υπουργόν Τύπου  και  

Πληροφοριών,  όστις  εντός  δέκα ημερών από της εις τούτον παραπομπής εκδίδει την περί 

κυρώσεως του Καταστατικού ή των εκάστοτε επερχόμενων τροποποιήσεων αυτού απόφασιν 

του ητις και δημοσιεύεται μετά του κειμένου του Καταστατικού ή των εκάστοτε επερχόμενων 

τροποποιήσεων αυτού διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η ισχύς του  Καταστατικού  ή 

των εκάστοτε τροποποιήσεων άρχεται από της δημοσιεύσεως τούτου εις την Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.». 

7. Αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν. 1798/1951 (Α’ 125), που έχει ως εξής: "Άρθρον 12 1.  

Η  Ένωση  εποπτεύεται  από τον Υπουργό ή Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, στον 

οποίο έχουν ανατεθεί τα θέματα του τύπου.  Η  κρατική  αυτή  εποπτεία αναφέρεται μόνο 

στην τήρηση των νόμων και του καταστατικού κατά τη λειτουργία της ένωσης. 2.  Το  
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καταστατικό  της  Ένωσης  και  οι  τυχόν  τροποποιήσεις  του επικυρώνονται από τον Υπουργό 

ή Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης  τον αρμόδιο  για  θέματα  του  τύπου  και  

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.  Η  διάρθρωση  και  εσωτερική  

λειτουργία των γραφείων της ένωσης ρυθμίζεται από το διοικητικό της συμβούλιο. 4. Η 

Ένωση έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος "ΕΝΩΣΗ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ". 5.  Η Ένωση διαλύεται μόνο με νόμο. Η 

τυχόν περιουσία  της  κατά  το χρόνο   της   διάλυσης   περιέρχεται  στον  ασφαλιστικό  

οργανισμό  που συνταξιοδοτεί τους ιδιοκτήτες των εφημερίδων και  για  την  εξυπηρέτηση 

του σκοπού αυτού. 6.  Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό της 

Ένωσης  ρυθμίζεται  από  τη  γενική  συνέλευση  και  το  διοικητικό της συμβούλιο". 

8. Καταργείται το άρθρο 13 του ν. 1798/1951 (Α’ 125), που έχει ως εξής: «Άρθρον 13 Άμα 

τη δημοσιεύσει  του  παρόντος  οι  εν  τω  άρθρω  4  παρ.  5  δικαιούμενοι  συμμετοχής εις 

την Ένωσιν ως ιδρυταί ταύτης θα συνέλθουν  εις Γενικήν Συνέλευσιν  υπό  την  προεδρίαν  

του  Υπουργού  Τύπου  και  Πληροφοριών  ή του υπό τούτου εξουσιοδοτουμένου ανωτέρου 

υπαλλήλου του  Υπουργείου προς ψήφισιν του Καταστατικού της Ενώσεως και  εκλογήν  των 

μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ταύτης.». 

Με το άρθρο 137: 

1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 

280), που έχει ως εξής: “ 1. Από την αναστολή του άρθρου 1 της πράξης αυτής εξαιρούνται 

μόνο: α) το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων, β) οι 

δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι 

ιατροδικαστές, γ) το προσωπικό του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος, δ) οι 

συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι μόνο για το διορισμό τους στους οικείους Συλλόγους για 

την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι άμισθοι 

δικαστικοί επιμελητές, όπως και το προσωπικό των άμισθων υποθηκοφυλακείων, ε) οι 

μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες που εξομοιώνονται από 

άποψη συνεπειών με μετακλητούς υπαλλήλους και των οποίων οι θέσεις προβλέπονται από 

τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 22 του ν. 2190/1994, στ) οι δημοσιογράφοι στα γραφεία Τύπου των Υπουργείων που 

προβλέπονται από το άρθρο 67 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50), ζ) οι Γραμματείς Κοινοτήτων 

που διορίζονται σε μοναδικές οργανικές θέσεις, η) η ανάθεση έργου για διερμηνεία σε 

συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που απαιτείται διερμηνεία, καθώς 

και για κατά περίπτωση μεταφράσεις κειμένων (εγγράφων, κωδίκων, υπηρεσιακών 

φυλλαδίων κ.λπ.), θ) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, έργου ή ωριαίας 

αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή Σχολών Επιμόρφωσης των Υπουργείων και 

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ι) οι ερευνητές, το τεχνικό και το ειδικό 

επιστημονικό προσωπικό των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 

Ενέργειας, οι συμβάσεις ανάθεσης έργου, για τις ανάγκες ερευνητικών προγραμμάτων από 

τα Ιδρύματα αυτά, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε 

έργα ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση 
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και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. ή από ευρωπαϊκούς ή 

διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια. ια) οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σε 

εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. ιβ) το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο 

διορισμός / αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή 

διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες 

διοικητικές αρχές, ιγ) οι ιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (ν.δ. 67/1968, ΦΕΚ Α΄ 303), οι 

ειδικευόμενοι ιατροί (ν.δ. 123/1975, άρθρο 1, ΦΕΚ Α΄ 172) που προσλαμβάνονται σε θέσεις 

ισάριθμες με εκείνες που κενώνονται με την αποχώρηση ιατρών αντίστοιχων κατηγοριών και 

οι υπόχρεοι ετήσιας υπηρεσίας κτηνίατροι, γεωπόνοι και πτυχιούχοι σχολών που 

προβλέπονται για τον κλάδο ΠΕ4 Ιχθυολόγων (ν. 2538/1997, άρθρα 4 και 4α, ΦΕΚ Α΄ 242), ιδ) 

οι συμβάσεις έργου διάρκειας έως ενός έτους του πάσης φύσεως καλλιτεχνικού προσωπικού 

της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και η απασχόληση καλλιτεχνικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένοι, χρόνου ή έργου σε κρατικά θέατρα και 

ορχήστρες, τη Λυρική Σκηνή καθώς και στο Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. για συγκεκριμένες 

παραστάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα, ιε) το 

προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005, ιστ) το προσωπικό των εταιρειών του Δημοσίου ή άλλων 

φορέων του δημοσίου τομέα που εκτελούν οι ίδιες έργα εθνικής ή περιφερειακής κλίμακας, 

τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιζ) 

Τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης, ιη) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για 

μερική απασχόληση τους Ο.ΤΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3250/2004, ιθ) το 

προσωπικό που έχει εξαιρεθεί ρητά με ειδική διάταξη νόμου από την Διαδικασία της ΠΥΣ 

55/1998 ή της ΠΥΣ 236/1994. κ) Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισμού 

της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες.κα) το προσωπικό που 

προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και 

επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ. κβ) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για καθορισμένο χρονικό 

διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, και 

για την εκτέλεση συγκεκριμένων αρχαιολογικών έργων επί μνημείων ή σωστικών 

ανασκαφών, που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας τα οποία 

συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή υλοποιούνται στο 

πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων. κγ) Το προσωπικό που 

προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και 

πρόσκαιρων αναγκών. κδ) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για 

τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης, καθώς και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή των Προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια. κε) οι 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα σύνορα της χώρας 

λόγω αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων. κστ) Οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων 

του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης 

προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή 

ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση 

υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή για την εκτέλεση αναπτυξιακών 
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προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς. κζ) Οι 

συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο 

αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και οι 

συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που 

προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή των 

προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι 

ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών. κη) Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς 

βαθμούς σε νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β` του ν. 3429/2005 (Α`314). κθ) Οι 

δημοσιογράφοι που προσλαμβάνονται στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό 

Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε".». 

Με το άρθρο 140: 

1. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου  40 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) και καταργούνται οι 

υποπεριπτ. ζζ, ηη, θθ και ιι της περίπτ. α και η υποπερίπτ. ββ της περίπτ. β της ως άνω 

παραγράφου, η οποία έχει ως εξής: «3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες 

και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 

Προγράμματος. αα. Σχεδιάζει τη δομή, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες κατάρτισης του 

Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και παρακολουθεί και συντονίζει την εξειδίκευση 

των επιμέρους Προγραμμάτων του. ββ. Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τις 

Περιφέρειες καταρτίζει το σχέδιο του ΕΠΑ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και 

Ανάπτυξης. γγ. Παρακολουθεί και συντονίζει με τους αρμόδιους φορείς δείκτες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΠΑ. δδ. Έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση και 

λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 

και των Προγραμμάτων στα οποία αυτό εξειδικεύεται. εε. Εξετάζει τα εθνικά αναπτυξιακά 

προγράμματα που υποβάλλονται και εισηγείται την έγκρισή τους από τον Υπουργό 

Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ κατά αναπτυξιακό 

πρόγραμμα και έτος. στστ. Αξιολογεί την πορεία και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του 

ΕΠΑ και διαμορφώνει προτάσεις για τυχόν αναθεώρησή του, και προβαίνει στην αξιολόγηση 

κάθε προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ. ζζ. Εποπτεύει και 

ενεργεί για τη δημιουργία συστήματος αξιολόγησης έργων χρηματοδοτούμενων από 

εθνικούς πόρους με χρήση μεθοδολογικών εργαλείων. ηη. Καταρτίζει τις προδιαγραφές και 

τα κριτήρια για την ένταξη έργων στο ΕΠΑ. θθ. Εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης από το ΕΠΑ και παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικές 

πληροφορίες. ιι. Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την ένταξη πράξεων στα 

εθνικά προγράμματα ανάπτυξης μετά από αξιολόγησή τους με βάση τα καθορισμένα 

κριτήρια επιλογής και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 

προκειμένου να εντάσσονται τα έργα στο ΠΔΕ. ιαια. Συντονίζει το σχεδιασμό Ειδικών 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. 

ιβιβ. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης και λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης των 

Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και της παρακολούθησης τους. ιγιγ. Συντάσσει 

προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης στα 

θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος που αφορούν σε έργα και Προγράμματα του εθνικού 

σκέλους. ιδιδ. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ ΠΔΕ των 
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απαραίτητων δεδομένων που αφορούν τις διαδικασίες αρμοδιότητάς του. β) Τμήμα 

Παρακολούθησης και Ελέγχων. αα. Συντονίζει και εποπτεύει τους αρμόδιους Φορείς για την 

υλοποίηση των έργων του ΕΠΑ. Για το λόγο αυτό εκδίδει εγκυκλίους παρέχει κατευθύνσεις 

και οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. ββ. Παρακολουθεί 

την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΠΑ και τηρεί πλήρη φάκελο για όλα τα έργα. γγ. 

Μεριμνά για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των 

Προγραμμάτων του ΕΠΑ. δδ. Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές την τήρηση 

των διαδικασιών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και προβαίνει σε διασταυρώσεις 

στοιχείων και έλεγχο αυτών. εε. Επιβεβαιώνει δειγματοληπτικά την ολοκλήρωση των έργων 

του ΕΠΑ και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. στστ. Σχεδιάζει τη 

δομή, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες κατάρτισης του συστήματος διαχείρισης 

επιθεωρήσεων στα προγράμματα και έργα του ΕΠΑ και καθορίζει τα κριτήρια του δείγματος 

επιθεωρήσεων. ζζ. Συντάσσει σχέδια υπουργικών αποφάσεων, για σύσταση ομάδων 

Επιθεωρήσεων, για τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων. ηη. Διενεργεί, με 

εντολή της πολιτικής ηγεσίας, έκτακτες επιθεωρήσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία έργου που 

χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. θθ. Αξιολογεί τις αναφορές των ομάδων 

επιθεωρήσεων, συνθέτει πορίσματα και τηρεί αρχείο επιθεωρήσεων. ιι. Δημιουργεί 

αναφορές επιθεωρήσεων και μεριμνά για την εισαγωγή αυτών στο σύστημα ΟΠΣ. ιαια. 

Διαβιβάζει τα πορίσματα στις περιπτώσεις ευρημάτων παρατυπιών στα αρμόδια όργανα 

ελέγχου για περαιτέρω ενδελεχή έλεγχο. ιβιβ. Ασκεί τις αρμοδιότητες των παραπάνω 

παραγράφων στστ, ζζ, ηη, θθ, ιι, και ιαια, για έργα που εντάσσονται στο 

συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ και βαρύνουν Εθνικούς πόρους. ιγιγ. Εισηγείται για τη λήψη 

διορθωτικών μέτρων γ) Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης. αα. Μεριμνά για την 

κατάρτιση Προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του ΕΠΑ, 

χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ. ββ. Υποβάλει το Πρόγραμμα Τεχνικής 

Υποστήριξης του ΕΠΑ στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης προς έγκριση καθώς και κάθε 

τροποποίηση αυτού. γγ. Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιότητας 

εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης του ΕΠΑ που χρηματοδοτούνται από αμιγώς 

εθνικούς πόρους σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες. δδ. Εκτελεί τα έργα Τεχνικής Υποστήριξης 

για την υλοποίηση του ΕΠΑ, με δικαιούχο τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και 

τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών. εε. Συνεργάζεται με τα άλλα 

τμήματα της Διεύθυνσης για τον προσδιορισμό των έργων (μελέτες, έρευνες, 

εμπειρογνωμοσύνες κ.λ.π.) που απαιτούνται για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων τους. 

στστ. Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και υποστήριξης κάθε τεχνικής ή άλλης συνάντησης 

που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου της Δ/νσης ζζ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματα 

και έργα του ΕΠΑ. ηη. Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκυρη καταχώριση στο ΟΠΣ των 

απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητας της Δ/νσης και έχει την 

ευθύνη για την ακρίβεια την πληρότητα και την ποιότητα των στοιχείων που καταχωρούνται. 

θθ. Συντάσσει προδιαγραφές λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Γενικής 

Διεύθυνσης για τα θέματα του ΕΠΑ. ιι. Τηρεί το αρχείο της Διεύθυνσης και έχει την ευθύνη 

για την διακίνηση των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξης των Τμημάτων 

και του προσωπικού της. 

2.  Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου  40 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) , η οποία έχει ως 

εξής: «3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των 
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τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Προγράμματος. αα. Σχεδιάζει 

τη δομή, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και παρακολουθεί και συντονίζει την εξειδίκευση των επιμέρους 

Προγραμμάτων του. ββ. Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες 

καταρτίζει το σχέδιο του ΕΠΑ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

γγ. Παρακολουθεί και συντονίζει με τους αρμόδιους φορείς δείκτες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του ΕΠΑ. δδ. Έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση και λειτουργία των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και των 

Προγραμμάτων στα οποία αυτό εξειδικεύεται. εε. Εξετάζει τα εθνικά αναπτυξιακά 

προγράμματα που υποβάλλονται και εισηγείται την έγκρισή τους από τον Υπουργό 

Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ κατά αναπτυξιακό 

πρόγραμμα και έτος. στστ. Αξιολογεί την πορεία και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του 

ΕΠΑ και διαμορφώνει προτάσεις για τυχόν αναθεώρησή του, και προβαίνει στην αξιολόγηση 

κάθε προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ. ζζ. Εποπτεύει και 

ενεργεί για τη δημιουργία συστήματος αξιολόγησης έργων χρηματοδοτούμενων από 

εθνικούς πόρους με χρήση μεθοδολογικών εργαλείων. ηη. Καταρτίζει τις προδιαγραφές και 

τα κριτήρια για την ένταξη έργων στο ΕΠΑ. θθ. Εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης από το ΕΠΑ και παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικές 

πληροφορίες. ιι. Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την ένταξη πράξεων στα 

εθνικά προγράμματα ανάπτυξης μετά από αξιολόγησή τους με βάση τα καθορισμένα 

κριτήρια επιλογής και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 

προκειμένου να εντάσσονται τα έργα στο ΠΔΕ. ιαια. Συντονίζει το σχεδιασμό Ειδικών 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. 

ιβιβ. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης και λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης των 

Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και της παρακολούθησης τους. ιγιγ. Συντάσσει 

προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης στα 

θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος που αφορούν σε έργα και Προγράμματα του εθνικού 

σκέλους. ιδιδ. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ ΠΔΕ των 

απαραίτητων δεδομένων που αφορούν τις διαδικασίες αρμοδιότητάς του. β) Τμήμα 

Παρακολούθησης και Ελέγχων. αα. Συντονίζει και εποπτεύει τους αρμόδιους Φορείς για την 

υλοποίηση των έργων του ΕΠΑ. Για το λόγο αυτό εκδίδει εγκυκλίους παρέχει κατευθύνσεις 

και οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. ββ. Παρακολουθεί 

την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΠΑ και τηρεί πλήρη φάκελο για όλα τα έργα. γγ. 

Μεριμνά για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των 

Προγραμμάτων του ΕΠΑ. δδ. Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές την τήρηση 

των διαδικασιών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και προβαίνει σε διασταυρώσεις 

στοιχείων και έλεγχο αυτών. εε. Επιβεβαιώνει δειγματοληπτικά την ολοκλήρωση των έργων 

του ΕΠΑ και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων. στστ. Σχεδιάζει τη 

δομή, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες κατάρτισης του συστήματος διαχείρισης 

επιθεωρήσεων στα προγράμματα και έργα του ΕΠΑ και καθορίζει τα κριτήρια του δείγματος 

επιθεωρήσεων. ζζ. Συντάσσει σχέδια υπουργικών αποφάσεων, για σύσταση ομάδων 

Επιθεωρήσεων, για τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων. ηη. Διενεργεί, με 

εντολή της πολιτικής ηγεσίας, έκτακτες επιθεωρήσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία έργου που 

χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. θθ. Αξιολογεί τις αναφορές των ομάδων 

επιθεωρήσεων, συνθέτει πορίσματα και τηρεί αρχείο επιθεωρήσεων. ιι. Δημιουργεί 
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αναφορές επιθεωρήσεων και μεριμνά για την εισαγωγή αυτών στο σύστημα ΟΠΣ. ιαια. 

Διαβιβάζει τα πορίσματα στις περιπτώσεις ευρημάτων παρατυπιών στα αρμόδια όργανα 

ελέγχου για περαιτέρω ενδελεχή έλεγχο. ιβιβ. Ασκεί τις αρμοδιότητες των παραπάνω 

παραγράφων στστ, ζζ, ηη, θθ, ιι, και ιαια, για έργα που εντάσσονται στο 

συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ και βαρύνουν Εθνικούς πόρους. ιγιγ. Εισηγείται για τη λήψη 

διορθωτικών μέτρων γ) Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης. αα. Μεριμνά για την 

κατάρτιση Προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του ΕΠΑ, 

χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ. ββ. Υποβάλει το Πρόγραμμα Τεχνικής 

Υποστήριξης του ΕΠΑ στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης προς έγκριση καθώς και κάθε 

τροποποίηση αυτού. γγ. Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιότητας 

εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης του ΕΠΑ που χρηματοδοτούνται από αμιγώς 

εθνικούς πόρους σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες. δδ. Εκτελεί τα έργα Τεχνικής Υποστήριξης 

για την υλοποίηση του ΕΠΑ, με δικαιούχο τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και 

τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών. εε. Συνεργάζεται με τα άλλα 

τμήματα της Διεύθυνσης για τον προσδιορισμό των έργων (μελέτες, έρευνες, 

εμπειρογνωμοσύνες κ.λ.π.) που απαιτούνται για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων τους. 

στστ. Εχει την ευθύνη της διοργάνωσης και υποστήριξης κάθε τεχνικής ή άλλης συνάντησης 

που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου της Δ/νσης ζζ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματα 

και έργα του ΕΠΑ. ηη. Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκυρη καταχώριση στο ΟΠΣ των 

απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητας της Δ/νσης και έχει την 

ευθύνη για την ακρίβεια την πληρότητα και την ποιότητα των στοιχείων που καταχωρούνται. 

θθ. Συντάσσει προδιαγραφές λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Γενικής 

Διεύθυνσης για τα θέματα του ΕΠΑ. ιι. Τηρεί το αρχείο της Διεύθυνσης και έχει την ευθύνη 

για την διακίνηση των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξης των Τμημάτων 

και του προσωπικού της.». 

3. Τροποποιείται το άρθρο 119 του ν. 4412/2016, το οποίο έχει ως εξής: «1. Σε περίπτωση 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν  ενέργειες 

τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή  άλλων 

ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι  

δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 μπορούν να  

προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση. 2. Με 

αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη  

στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία  

επιτρέπεται, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη 

σύμβασης  προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο της 

επιλογής του  εγγεγραμμένο σε κατάλσγο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο σποίος 

καταρτίζεται και  τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. Προσφυγή 

στη διαδικασία αυτή  επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι 

ίση ή κατώτερη από το  ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό 

υπογράφεται από το ως άνω  όργανο. 3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού 

Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη  στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την 

εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία  επιτρέπεται, με επιλογή μεταξύ τριών 

(3) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται από φυσικά ή  νομικά πρόσωπα της επιλογής 

του εγγεγραμμένα σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων  υπηρεσιών, ο οποίος 
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καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής  βοήθειας, κατόπιν 

αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αυτούς, η σύναψη  σύμβασης 

προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται  

εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των  

εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω 

όργανο. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του κατά 

περίπτωση  αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των 

καταλόγων  προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την 

εφαρμογή του  παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονομικών 

φορέων σε αυτούς, οι  όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς 

και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 5. Αν η αρμόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας 

υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή  Ειδικό Γραμματέα Υπουργείου, οι αποφάσεις των 

παραγράφων 2 και 3 εκδίδονται από το όργανο  στο οποίο υπάγεται και στην περίπτωση 

νομικών προσώπων από το αρμόδιο, σύμφωνα με το  οικείο θεσμικό πλαίσιο, αποφασίζον 

όργανο. 6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε 

ενέργειες τεχνικής  βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του 

ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή  διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, η σύναψη αυτών κατά το 

άρθρο 118, χωρεί με  αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την 

εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής  βοήθειας υπηρεσίας. Το σχετικό συμφωνητικό όπου 

απαιτείται υπογράφεται από αυτόν. 7. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη 

σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να αναρτηθεί 

στο ΚΗΜΔΗΣ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης σύμφωνα με 

την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. 8. Σε περίπτωση 

συμβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες ωρίμανσης των 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών 

προγραμμάτων ή/και ταμείων, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τα όρια της 

παραγράφου 1 του άρθρου 118 του παρόντος, η διαδικασία ανάθεσης γίνεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 118 του παρόντος.». 

4. Τροποποιείται το άρθρο 200 του ν. 4412/2016, το οποίο έχει ως εξής: «1. Ο τρόπος 

πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη. 2. Η 

πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο αν δεν προβλέπεται άλλος 

τρόπος στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να γίνει με ένα από  τους παρακάτω τρόπους: α. 

Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή  

της υπηρεσίας. β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της 

συμβατικής αξίας χωρίς  ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου 

είτε μετά την οριστική παραλαβή  των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο  παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού 

ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής  αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 3. Οι παραπάνω τρόποι πλήρωμής εφαρμόζονται και στις 

τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές  προβλέπονται από την σύμβαση. 4. Στις συμβάσεις 

προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιοτον τα εξής: α) Πρωτόκολλο 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης  παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208. β) 

Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην απσθήκη του φορέα. γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή 

εις τριπλούν. δ) ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και 
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Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5. Στις συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον  τα εξής 

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή 

ή του συνόλου του  συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του 

αναδόχου. γ) ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και 

Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6. Πέραν των ανωτέρω 

δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την  πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην  

κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 7. Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 

10 του άρθρου 53, για την πληρωμή του επί πλέον  ποσού που προκύπτει μετά την 

αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής  σύμβασης. 8. Οι εντολές 

πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων  του άρθρου 

119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.». 

5. Τροποποιείται το άρθρο 329 του ν. 4412/2016 έχει ως εξής: «1. Σε περίπτωση 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν σε  ενέργειες 

τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή  άλλων 

ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, οι αναθέτοντες φορείς ή / και οι  

δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 μπορούν να  

προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση. 2. Με 

αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη  

στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία  

επιτρέπεται, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη 

σύμβασης  προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών με ένα φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο της επιλογής  του, εγγεγραμμένο σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων 

υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και  τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή  επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το  ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) 

ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω  όργανο. 3. Με αιτιολογημένη 

απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη  στον οποίο 

υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία  

επιτρέπεται, με επιλογή μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται από 

φυσικά ή  νομικά πρόσωπα της επιλογής του, εγγεγραμμένα σε κατάλογο προμηθευτών και 

παρόχων  υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών 

τεχνικής  βοήθειας, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς 

αυτούς, η σύναψη  σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Προσφυγή στη 

διαδικασία αυτή επιτρέπεται  εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι 

ίση ή κατώτερη από το ποσό των  εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό 

υπογράφεται από το ως άνω όργανο. 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού ή του κατά περίπτωση  αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η διαδικασία 

κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων  προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του  παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι 

εγγραφής των οικονομικών φορέων σε αυτούς, οι  όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις 

παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 5. Αν η αρμόδια για την εκτέλεση 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή  Ειδικό Γραμματέα 
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Υπουργείου, οι αποφάσεις των παραγράφων 2 και 3 εκδίδονται από το όργανο  στο οποίο 

υπάγεται και στην περίπτωση νομικών προσώπων από το αρμόδιο, σύμφωνα με το  οικείο 

θεσμικό πλαίσιο, αποφασίζον όργανο. 6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή 

υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής  βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή  διεθνών προγραμμάτων ή/και 

ταμείων, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 χωρεί με  αιτιολογημένη απόφαση του 

προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής  βοήθειας υπηρεσίας.». 

 
Με το άρθρο 142: 

1. Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014, η οποία έχει ως εξής: «4. Τα 
ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους αξιολογούνται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε 
πέμπτου έτους από την προηγούμενη αντίστοιχη αξιολόγηση, υπό την επιμέλεια και 
εποπτεία της ΓΓΕΤ, από επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών, που αποτελούνται από πέντε 
έως επτά μέλη, τα οποία προέρχονται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και τα οποία 
διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, διεθνές κύρος και διεθνή εμπειρία αξιολογήσεων 
ερευνητικών κέντρων.». 

2. Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014, η οποία έχει ως εξής: «7. Η 
σχετική έκθεση επιτόπιας αξιολόγησης υποβάλλεται από την επιτροπή εξωτερικών 
αξιολογητών στο ΕΣΕΤΚ και τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, παρακολούθησης, 
συντονισμού, αξιολόγησης και χρηματοδότησης των ερευνητικών κέντρων.». 

3. Καταργείται η παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014, η οποία έχει ως εξής: «11. Στα 
μέλη της επιτροπής εξωτερικών αξιολογητών της παραγράφου 4 καταβάλλονται, σύμφωνα 
με τις κείμενες σχετικές διατάξεις, προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες 
αξιολόγησης, τα προβλεπόμενα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας 
αποζημίωσης.». 

 
Με το άρθρο 144: 

1. Καταργούνται τα άρθρα 11 και 12 του ν. 4310/2014, τα οποία έχουν ως εξής: «Άρθρο 11 
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) 1. Το ΕΣΕΚ είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό 
όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην Έρευνα, την 
Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα 
ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους. 2. Η αποστολή του ΕΣΕΚ είναι: α) Η 
παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών 
προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ. β) Η συμβολή 
στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της προόδου της 
εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη και 
δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου. γ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη 
στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ. δ) 
Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της 
εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με σκοπό την εισαγωγή 
καινοτόμων διαδικασιών ή την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την αισθητή βελτίωση 
αυτών ή την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της χώρας και της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού επιπέδου του 
πληθυσμού της. ε) Η συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση 
ισχυρών δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας. στ) Η 

284



140 
 

συστηματική συνεργασία με τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς της χώρας. ζ) Η υποβολή 
προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη σύνθεση 
των εκλεκτορικών σωμάτων από τα οποία επιλέγονται οι διευθυντές των ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων. η) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την 
Κυβέρνηση ή με τον παρόντα νόμο. 3. Το ΕΣΕΚ αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, τα οποία 
διακρίνονται για την κατάρτιση και την εμπειρία τους στους τομείς της ΕΤΑΚ, και προέρχονται 
από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
και ειδικότερα από: α) Τον πρόεδρο. β) Τον αντιπρόεδρο. γ) Ένδεκα (11) μέλη, ειδικούς σε 
βασικές θεματικές περιοχές της ΕΤΑΚ. δ) Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό 
επιχειρηματικό χώρο και, αθροιστικά, είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, 
διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυ- ξιακών 
προγραμμάτων και έχουν την ιδιότητα ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας. 
ε) Δύο (2) μέλη των ΠΣΕΚ. 4. Όπου στο νόμο αναφέρεται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας» (ΕΣΕΤΑΚ) νοείται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 
και Καινοτομίας» (ΕΣΕΚ). 

Άρθρο 12 Επιλογή, διορισμός μελών, λειτουργία ΕΣΕΚ 1. Τα ένδεκα (11) μέλη του ΕΣΕΚ που 
προβλέπονται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, 
επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία: α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων συγκροτείται εξαμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από: αα) έναν 
καθηγητή Α.Ε.Ι., διεθνώς διακεκριμένο σε θέματα έρευνας ή ερευνητή Α` βαθμίδας 
ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ββ) έναν Πρύτανη ή Αναπληρωτή πρύτανη 
των Πανεπιστημίων γγ) έναν Πρόεδρο Τ.Ε.Ι., δδ) έναν Πρόεδρο Ερευνητικού Κέντρου, εε) 
έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και στστ) έναν εκπρόσωπο του παραγωγικού - επιχειρηματικού 
κόσμου. β) Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των ένδεκα (11) μελών, μέγιστης χρονικής 
διάρκειας είκοσι (20) ημερών, η οποία δημοσιεύεται στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή της περίπτωσης α` της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προ- επιλέγει μεταξύ 
των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί ως υποψήφιοι είτε 
από μέλη της ίδιας της Επιτροπής είτε από οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Προς τούτο, η επιτροπή της περίπτωσης α` συντάσσει 
κατάλογο, τον οποίο υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο εν 
λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες, οι οποίοι 
προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας: αα) αγροτικής 
παραγωγής, διατροφής, τροφίμων, αγροβιοτεχνολογίας και υδατοκαλλιεργειών, ββ) 
φυσικών επιστημών, γγ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δδ) κοινωνικών 
επιστημών, εε) τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών, στστ) περιβάλλοντος, ζζ) ενέργειας, 
ηη) βιοεπιστημών και ιι) επιστημών μηχανικού. γ) Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων ορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους εκπροσώπους του 
παραγωγικού-επιχειρηματικού κόσμου, τους εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα μέλη από τον 
κατάλογο της επιτροπής της περίπτωσης α`, ώστε να αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά 
αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία διαρκεί τέσσερα (4) έτη και μπορεί να 
ανανεώνεται μία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών του ΕΣΕΚ ορίζονται ο 
γραμματέας του ΕΣΕΚ με τον αναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση, από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, το ήμισυ των μελών που ορίζονται με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν 
διετή θητεία. δ) Αν μέλος του ΕΣΕΚ παραιτηθεί, εκπέσει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα 
καθήκοντά του, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον κατάλογο των υποψηφίων, 
εφόσον το μέλος είναι ένα (1) από τους ένδεκα (11) που έχουν επιλεγεί, και σε διαφορετική 
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ`. 2. α) Μετά τη συγκρότηση του ΕΣΕΚ 
σε σώμα, τα μέλη του κατανέμονται σε δύο (2) επιτροπές με ευθύνη του Προέδρου: την 
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Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη και την Επιτροπή 
Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών, η οποία αποτελείται από οκτώ (8) μέλη. Στην 
πρώτη επιτροπή, που εστιάζει σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους 
ερευνητικούς φορείς, συμμετέχει και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ. Στη δεύτερη 
επιτροπή, που εστιάζει σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με τον παραγωγικό 
ιστό της χώρας, συμμετέχει και προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΚ. Οι δύο επιτροπές 
εργάζονται και συνεδριάζουν ανεξάρτητα και εισηγούνται προς την ολομέλεια του ΕΣΕΚ, η 
οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση. β) Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, 
ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΚ ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Οι συνεδριάσεις του ΕΣΕΚ 
δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. 3. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται 
στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από τη σύμφωνη γνώμη 
του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της έρευνας που ορίζονται 
στην περίπτωση β` της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση ο ανωτέρω Υπουργός ορίζει τον 
αριθμό των μελών των ΤΕΣ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Ο 
αριθμός των μελών δεν απαιτείται να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα 
τακτικά μέλη των ΤΕΣ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δέκα (10). 4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΚ 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 
προέδρου.5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία του ΕΣΕΚ 
παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται 
δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα. 6. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης 
και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις 
συνεδριάσεις τους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καταβάλλονται από τη 
ΓΓΕΤ.». 

2. Καταργούνται τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4386/2016, τα οποία έχουν ως εξής: «Άρθρο 9 
Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4310/2014 Το άρθρο 11 του ν. 4310/2014 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) 1. Το 
ΕΣΕΚ είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής 
πολιτικής στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και 
υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους. 2. Η αποστολή 
του ΕΣΕΚ είναι: α) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η 
υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη 
ΓΓΕΤ. β) Η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της 
προόδου της εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη 
και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου. γ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, 
τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ. 
δ) Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της 
εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με σκοπό την εισαγωγή 
καινοτόμων διαδικασιών ή την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την αισθητή βελτίωση 
αυτών ή την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της χώρας και της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού επιπέδου του 
πληθυσμού της. ε) Η συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση 
ισχυρών δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας. στ) Η 
συστηματική συνεργασία με τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς της χώρας. ζ) Η υποβολή 
προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη σύνθεση 
των εκλεκτορικών σωμάτων από τα οποία επιλέγονται οι διευθυντές των ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων. η) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την 
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Κυβέρνηση ή με τον παρόντα νόμο. 3. Το ΕΣΕΚ αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, τα οποία 
διακρίνονται για την κατάρτιση και την εμπειρία τους στους τομείς της ΕΤΑΚ, και προέρχονται 
από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
και ειδικότερα από: α) Τον πρόεδρο. β) Τον αντιπρόεδρο. γ) Ένδεκα (11) μέλη, ειδικούς σε 
βασικές θεματικές περιοχές της ΕΤΑΚ. δ) Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό 
επιχειρηματικό χώρο και, αθροιστικά, είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, 
διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυ- ξιακών 
προγραμμάτων και έχουν την ιδιότητα ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας. 
ε) Δύο (2) μέλη των ΠΣΕΚ. 4. Όπου στο νόμο αναφέρεται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας» (ΕΣΕΤΑΚ) νοείται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 
και Καινοτομίας» (ΕΣΕΚ). 

Άρθρο 10 Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 4310/2014 Το άρθρο 12 του ν. 4310/2014 
αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12 Επιλογή, διορισμός μελών, λειτουργία ΕΣΕΚ 1. Τα ένδεκα 
(11) μέλη του ΕΣΕΚ που προβλέπονται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 3 του 
προηγούμενου άρθρου, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία: α) Με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται εξαμελής επιτροπή η οποία 
αποτελείται από: αα) έναν καθηγητή Α.Ε.Ι., διεθνώς διακεκριμένο σε θέματα έρευνας ή 
ερευνητή Α` βαθμίδας ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ββ) έναν Πρύτανη 
ή Αναπληρωτή πρύτανη των Πανεπιστημίων γγ) έναν Πρόεδρο Τ.Ε.Ι., δδ) έναν Πρόεδρο 
Ερευνητικού Κέντρου, εε) έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και στστ) έναν εκπρόσωπο του 
παραγωγικού - επιχειρηματικού κόσμου. β) Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας 
προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των ένδεκα (11) 
μελών, μέγιστης χρονικής διάρκειας είκοσι (20) ημερών, η οποία δημοσιεύεται στους 
δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η 
επιτροπή της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αξιολογεί τις 
υποψηφιότητες και προ- επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει 
υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί ως υποψήφιοι είτε από μέλη της ίδιας της Επιτροπής είτε 
από οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. 
Προς τούτο, η επιτροπή της περίπτωσης α` συντάσσει κατάλογο, τον οποίο υποβάλει στον 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει 
τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα 
γνωστικά αντικείμενα της έρευνας: αα) αγροτικής παραγωγής, διατροφής, τροφίμων, 
αγροβιοτεχνολογίας και υδατοκαλλιεργειών, ββ) φυσικών επιστημών, γγ) μαθηματικών και 
επιστήμης της πληροφορίας, δδ) κοινωνικών επιστημών, εε) τεχνών και ανθρωπιστικών 
επιστημών, στστ) περιβάλλοντος, ζζ) ενέργειας, ηη) βιοεπιστημών και ιι) επιστημών 
μηχανικού. γ) Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει τον πρόεδρο, τον 
αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους εκπροσώπους του παραγωγικού-επιχειρηματικού κόσμου, τους 
εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα μέλη από τον κατάλογο της επιτροπής της περίπτωσης α`, 
ώστε να αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία 
διαρκεί τέσσερα (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισμού 
των μελών του ΕΣΕΚ ορίζονται ο γραμματέας του ΕΣΕΚ με τον αναπληρωτή του. Κατ’ 
εξαίρεση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήμισυ των μελών που ορίζονται με τη 
διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία. δ) Αν μέλος του ΕΣΕΚ παραιτηθεί, 
εκπέσει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από 
τον κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το μέλος είναι ένα (1) από τους ένδεκα (11) που έχουν 
επιλεγεί, και σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ`. 2. α) 
Μετά τη συγκρότηση του ΕΣΕΚ σε σώμα, τα μέλη του κατανέμονται σε δύο (2) επιτροπές με 
ευθύνη του Προέδρου: την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από 
εννέα (9) μέλη και την Επιτροπή Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών, η οποία 
αποτελείται από οκτώ (8) μέλη. Στην πρώτη επιτροπή, που εστιάζει σε θέματα βασικής και 
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εφαρμοσμένης έρευνας στους ερευνητικούς φορείς, συμμετέχει και προΐσταται ο Πρόεδρος 
του ΕΣΕΚ. Στη δεύτερη επιτροπή, που εστιάζει σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών σχετικών 
με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, συμμετέχει και προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΚ. Οι 
δύο επιτροπές εργάζονται και συνεδριάζουν ανεξάρτητα και εισηγούνται προς την ολομέλεια 
του ΕΣΕΚ, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση. β) Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, 
η απαρτία, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΚ 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Οι συνεδριάσεις του 
ΕΣΕΚ δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. 3. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ 
υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία 
συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από τη 
σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της 
έρευνας που ορίζονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση ο ως 
άνω Υπουργός ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ. 4. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΚ 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 
προέδρου. 5. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία του ΕΣΕΚ 
παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται 
δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα. 6. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης 
και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις 
συνεδριάσεις τους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καταβάλλονται από τη 
ΓΓΕΤ.». 

Με το άρθρο 145: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 και συγκεκριμένα η εσωτερική παρ. 2 του 
εσωτερικού άρθρου 1 του Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, το οποίο έχει 
ως εξής: «   2. Το Ιδρυμα εδρεύει στην Αθήνα.». 
2. Τροποποιείται το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 και συγκεκριμένα η εσωτερική παρ. 1 του 

εσωτερικού άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, το οποίο έχει 

ως εξής: «1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι:   (α)  Η  συνεχής και δυναμική αξιοποίηση της 

διαχρονικής ιστορίας και του πολιτισμού του Μείζονος Ελληνισμού, με έμφαση  στον  

Ελληνισμό  της Ανατολής και η προβολή τους ως πηγές αυτογνωσίας και νοηματοδότησης 

της σημερινής και μελλοντικής ταυτότητας του Ελληνα   Η πραγμάτωση του σκοπού αυτού 

θα επιτευχθεί κυρίως με:   (α) Την οργάνωση Ιστορικού και Πολιτιστικού ηλεκτρονικού 

Μουσείου με θέμα  τον  Μείζονα Ελληνισμό η προβολή των εκθεμάτων και των μηνυμάτων, 

του οποίου θα βασίζεται στην αξιοποίηση της σύγχρονης  τεχνολογίας  και της σύγχρονης 

γνώσης για την κοινωνία.   (β) Την οργάνωση Κέντρου Τεκμηρίωσης και Βιβλιοθήκης.   (γ) Την 

οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων  και  ομάδων  εργασίας  σε σχέση  με το αντικείμενο 

αυτό. Η χρηματοδότηση ερευνών και δημοσιεύσεων σε σχέση με το Μείζονα Ελληνισμό.   (δ) 

Την οργάνωση και υποστήριξη μαθημάτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

μεταπτυχιακών σπουδών για το Μείζονα  Ελληνισμό  για  `Ελληνες  και Ξένους.   (ε)  Τη  

θεσμοθέτηση,  προκήρυξη και χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την προώθηση 

ερευνών και μελετών που σχετίζονται  με  τους  σκοπούς του Ιδρύματος.   (στ) Τη  διοργάνωση  

συνεδρίων,  σεμιναρίων  και  προβολών  και  την παραγωγή  εκδόσεων  και υλικού σε 

ηχητικές, οπτικές ή άλλες αποτυπώσεις οιασδήποτε  τεχνολογίας,  με  περιεχόμενο  

επιστημονικό,   καλλιτεχνικό εκπαιδευτικό, κ.ά., που σχετίζονται με τους σκοπούς του 

Ιδρύματος."(ζ) Τη δημιουργία, οργάνωση και τη λειτουργία υποδομών και δραστηριοτήτων 

προβολής, διακίνησης και ανάδειξης της σύγχρονης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 

δημιουργίας του Ελληνισμού και η επικοινωνία και σύνδεση του με άλλους πολιτισμούς, με 
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έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. (η) Την προώθηση κάθε είδους δράσεων 

επίδειξης και καλών πρακτικών στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, 

που συνδέεται με την πολιτιστική δράση.». 

Με το άρθρο 146: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 147/2017 (Α’ 192), η οποία έχει ως εξής: 

«2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 

α) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. β) Τη Διεύθυνση 

Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης. γ) Τη Διεύθυνση Νομοθετικού 

Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων. δ) Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής 

Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.». 

 

Με το άρθρο 147: 

1. Τροποποιείται η παρ. 10 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014, η οποία έχει ως εξής: «10. Οι 

παραπάνω βαθμίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες θέσεις μπορούν, 

ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαμβάνονται από ερευνητές Γ`, Β` 

ή Α` βαθμίδας αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η κατανομή των 

κενών οργανικών θέσεων σε βαθμίδες γίνεται κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Μαρτίου ύστερα 

από πρόταση του Δ.Σ. κάθε κέντρου ή του διευθυντή κάθε ανεξάρτητου ερευνητικού 

ινστιτούτου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 

Με το άρθρο 148: 

1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α’ 1790), η οποία έχει ως εξής: 

«1. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ`ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας, 

δεν εφαρμόζονται επί μσθωτών απασχολουμένων εις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, 

υπηρεσίας και εργασίας εν γένει: α) Μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων παντός είδους, ως 

και των μετ`αυτών συνδεομένων εργασιών αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και 

εκφορτώσεως. β) Επισκευής και συντηρήσεως μεταφορικών μέσων ως και των αντιστοίχων 

τμημάτων βιομηχανικών κατασκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, 

συνεργείων συγκολλήσεως ελαστικών (βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανομής 

πετρελαιοειδών και ελαίων δι`αυτοκίνητα και χώρων σταθμεύσεως αυτοικινήτων (γκαράζ) 

εξαιρέσει των εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος.  γ) Παραγωγής μετασχηματισμού 

και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, ατμού ή ατομικής ενεργείας. δ) 

Τηελεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και λήψεως κινηματογραφικών ταινιών. ε) 

Δημοσίων και Ψυχαγωγικών θεαμάτων και κέντρων διασκεδάσεως, δημοσίων παιγνίων και 

των μετ`αυτών συνδεομένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτορείων εφημερίδων, 

παντός είδους εκθέσεων, μουσείων ως και επί συναυλιών, αθλητικών αγώνων, ιπποδρομιών, 

αθλητικών σωματείων, γραφείων ταξιδίων και Λεσχών παντός είδους. στ) 

Εστιατορίων,ζαχαροπλαστείων,μπάρ,καφενείων,γαλακτοπωλείων,κυλικείων και συναφών 

καταστημάτων ζ)  Ανθοπωλείων  η) Λουτρών.  θ) Ξενοδοχείων.  ι) Ιατρείων, κλινικών 

νοσοκομείων και υγεινομικών ιδρυμάτων εν γένει, ως και ιατρών και υγειονομικών εν γένει 

υπαλλήλων.  ια) Γραφείων Κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτομείων.  ιβ) Περιπτέρων και 

των τούτοις εξομοιουμένων καταστημάτων κατά τας διατάξεις του Α Ν 1424/49 και Νόμ. 
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2805/1954 πεταλωτηρίων φωτογραφείων  και στιλβωτηρίων.  ιγ) Αμιγών καταστημάτων 

λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών.  ιδ) Μη ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών». 

Με το άρθρο 149: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 11  του ν. 3377/2005 (Α’ 202), η οποία έχει ως εξής: 

«2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου 

Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 (Α` 145) ή από την 

Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ ή/και το Λιμενικό Σώμα. Για την 

εφαρμογή του παρόντος παρέχεται η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τα άρθρα 159-162 

του π.δ. 141/1991 (Α`58) ή του Λ.Σ. στο χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.». 

Με το άρθρο 150: 

1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 189 ν.4072/2012 (Α’ 86), η οποία έχει ως εξής: «1. 
Ο φορέας απονομής του σήματος τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που διασφαλίζουν ότι 
έχει τη διοικητική συγκρότηση και την τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία για την απονομή 
του Σήματος και τη διενέργεια ελέγχων για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.». 
2. Τροποποιείται η παρ.1 και η παρ. 2 του άρθρου 192 ν.4072/2012, το οποίο έχει ως εξής: 
«1. Για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του Σήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, έντυπα ή ηλεκτρονικά, και καταβάλλει τα οριζόμενα κατά 
περίπτωση τέλη στον φορέα που είναι αρμόδιος σύμφωνα με τους Κανονισμούς του άρθρου 
187 για την απονομή του Σήματος. 2. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περιέχει κατ` ελάχιστον: 
α) Επί φυσικών προσώπων, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του 
αιτούντος. Επί νομικών προσώπων, τη μορφή, την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο αυτών, 
την έδρα και τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, β) Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες 
πρόκειται το Σήμα να διακρίνει. γ) Δήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις 
προδιαγραφές που τάσσονται με τον Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 187. 
δ) Δήλωση ότι πέραν του Κανονισμού τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν τις 
προδιαγραφές που τάσσονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία, ιδίως 
όσον αφορά την παραγωγή, τυποποίηση και διανομή τους, την υγιεινή και την ασφάλεια 
αυτών κατά τη χρήση και ανάλωση τους. ε) Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα την τελευταία τριετία για παραβίαση της νομοθεσίας περί διανοητικής 
ιδιοκτησίας, της αγορανομικής νομοθεσίας και της ειδικότερης νομοθεσίας που αφορά στο 
προϊόν ή στην υπηρεσία για την οποία αιτείται την απονομή του Σήματος. Αν την απονομή 
του Σήματος αιτείται προσωπική εταιρεία, η δήλωση αυτή αφορά, πέραν από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή της, και τους εταίρους της. 3. Όπου από τον Κανονισμό του 
άρθρου 187 απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στο προϊόν, ο αιτών οφείλει 
μέσα σε προθεσμία που τάσσει ο αρμόδιος για την απονομή του Σήματος φορέας να 
προσκομίσει δείγμα του προϊόντος στα γραφεία του φορέα ή σε εγκεκριμένο για τη 
διενέργεια ελέγχων εργαστήριο. 4. Όπου από τον Κανονισμό του άρθρου 187 απαιτείται για 
την απονομή του Σήματος επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος 
ή παροχής της υπηρεσίας, αυτός διενεργείται από υπαλλήλους του φορέα ή τρίτα πρόσωπα, 
στους οποίους έχει ειδικά ανατεθεί το έργο αυτό και οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες 
γνώσεις για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την πιστοποίηση αυτών. Ο ως άνω επιτόπιος 
έλεγχος διενεργείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών 
από την υποβολή της αίτησης απονομής του Σήματος. 5. Όπου από τον Κανονισμό του 
άρθρου 187 απαιτείται, για την απονομή χρήσης του Σήματος, η διενέργεια ελέγχου εισροών 
/ εκροών, ο φορέας μπορεί να ζητά από τον αιτούντα τα σχετικά τιμολόγια, καθώς και τις 
σχετικές συμβάσεις προμήθειας. 6. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους, τους ελέγχους 
οικονομικών στοιχείων εισροών / εκροών και τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
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ή παροχής της υπηρεσίας συντάσσεται έκθεση από τον διενεργούντα, όπως αυτός ορίζεται 
από τον οικείο Κανονισμό απονομής του σήματος, τον έλεγχο που υποβάλλεται αμελλητί στο 
φορέα απονομής, ο οποίος με βάση αυτή μπορεί είτε να απονείμει το Σήμα είτε να 
ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης του Σήματος είτε να απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα 
είτε να τάξει προθεσμία, μέσα στην οποία ο αιτών πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις 
του προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημα απονομής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
μπορεί από τον Κανονισμό του άρθρου 187 να προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου τέλους, 
εφόσον είναι αναγκαία η διενέργεια νέων ελέγχων για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης 
του αιτούντος με τις υποδείξεις του φορέα απονομής. 7. Ο φορέας απονομής του Σήματος 
δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο από τον ενδιαφερόμενο 
προκειμένου να του απονείμει το Σήμα. 8. Το δικαίωμα χρήσης του Σήματος απονέμεται για 
αόριστη διάρκεια. Ο δικαιούχος οφείλει καθ` όλη την διάρκεια χρήσης του να 
συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις χορήγησης του, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η τήρηση 
των προϋποθέσεων χρήσης του Σήματος διασφαλίζεται με έκτακτους ελέγχους που διενεργεί 
ο Φορέας απονομής του Σήματος. Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ` έτος τέλος χρήσης, άλλως 
το δικαίωμα του αυτοδικαίως ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται κάθε θέμα σχετικό με 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και το ύψος του τέλους χρήσης.». 
 

Με το άρθρο 151: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004 (Α’ 261), η οποία έχει ως 

εξής: «2. Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την 

ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας: α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής 

και επιστρέφεται η ενίσχυση στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 Α. β) Δύναται να 

ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή 

επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις α΄, γ΄ της παραγράφου 1Α και α΄, β΄ της 

παραγράφου 1Β. Β`. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής, είτε 

πριν, είτε μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παράγραφο1Α χρονικού 

περιορισμού, και η παράβαση διαπιστωθεί εντός δεκαετίας από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας από όργανα που είναι κατά του νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά 

περίπτωση στοιχείων, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης. Γ. Εάν ενισχυθείσα 

επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην περίπτωση 1Αβ, επιστρέφεται η 

αναλογούσα στο συγκεκριμένο εξοπλισμό καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολό της. Το ίδιο 

ισχύει και σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης και επιστροφής του 

εξοπλισμού στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Δ. Εάν διαπιστωθεί μείωση του 

αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, που προσδιόρισαν την επιδότηση του 

κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, επιστρέφεται το μέρος της ενίσχυσης, που 

αναλογεί στη θέση εργασίας που καταργήθηκε. Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του 

φορέα της επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία. Εάν διαπιστωθεί 

κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας 

του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, αφαιρείται από την 

ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας. 

Ε`. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι 
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προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι 

για την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δημοσίου συμφέροντος. Αν 

διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι 

αποσιωπήθηκαν τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της 

υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή στη με διαφορετικούς 

όρους υπαγωγή του ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του ή σε μη νόμιμη καταβολή 

της εγκριθείσας ενίσχυσης ή και σε μη ορθή παρακολούθηση των μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο, ανακαλείται η απόφαση 

υπαγωγής και επιστρέφεται η χορηγηθείσα ενίσχυση ή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 

σύμφωνα με την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 8, β) 

εάν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας 

ενίσχυσης. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν εφαρμόζονται: Αν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μη 

νόμιμα παραστατικά δαπανών, των οποίων η μη νόμιμη αξία δεν υπερβαίνει το ένα 

εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και η ενίσχυση που αφορά στη μη νόμιμη αξία αυτών δεν 

υπερβαίνει ποσοστό 10% επί της συνολικής ενίσχυσης που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο. Τα 

παραστατικά αυτά, κατά το μέρος της μη νόμιμης αξίας τους, δεν πιστοποιούνται για την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με επιβολή 

κύρωσης ίσης με το διπλάσιο ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη μη νόμιμη αξία των 

παραστατικών. Η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει περιπτώσεις πλαστών παραστατικών ή 

στοιχείων. Αν κατά τον χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων η ενίσχυση έχει καταβληθεί, το 

ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της μη νόμιμης αξίας των σχετικών 

παραστατικών ανακτάται.».            

 

Με το άρθρο 152: 

1. Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4608/2019 (Α’ 66), το οποίο έχει ως εξής: 

«7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι 

ονομαστικές και δεσμευμένες. Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας εγκρίνεται από τη 

Γενική Συνέλευση. Το ποσοστό του ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρεία δεν επιτρέπεται να 

κατέλθει του πενήντα τοις εκατό (50%) και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των 

μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.». 

Με το άρθρο 153: 

1. Τροποποιείται η παρ. 3  του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), η οποία έχει ως εξής: 

«3. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από έλεγχο νομιμότητας, εγκρίνει τη 

σύσταση και την τροποποίηση του καταστατικού των παρακάτω εταιρειών: α) των εταιρειών 

δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια της περίπτωσης ιβ του άρθρου 2 του παρόντος, β) 

των μεγάλων οντοτήτων της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α 251), καθώς και κάθε 

άλλης ανώνυμης εταιρείας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου, γ) των 

εταιρειών που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το Γ.Ε.ΜΗ. 

των παραπάνω εταιρειών τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από την ίδια υπηρεσία τηρείται το Γ.Ε.ΜΗ. των 
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υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών της περίπτωσης γ`, καθώς και των 

υποκαταστημάτων αλλοδαπών που είναι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος των 

περιπτώσεων β` και γ` του Παραρτήματος Α` του ν. 4308/2014 (Α` 251).». 

Με το άρθρο 154: 

1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4548/2018 (Α’ 208), το οποίο έχει ως εξής: 

«1. Κάθε επιχείρηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων υποχρεούται 

να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, 

κατά περίπτωση, έως τις «31.12.2019».».  

Με το άρθρο 156: 

1. Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), η οποία έχει ως εξής: 
«6. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ μπορεί να χρηματοδοτεί κατ` έτος δημόσιους 
ερευνητικούς οργανισμούς για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε μεγάλες διεθνείς 
εκθέσεις ή συνέδρια.». 
2. Τροποποιείται το άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 
13α Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα-Τεχνολογικοί Φορείς Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα 
που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ και 
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής: 1. «Αθηνά-- Ερευνητικό 
Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», 
το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: α. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.). 
β. Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.). γ. Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων 
(ΙΝ.ΒΙ.Σ.). 2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής 
Ινστιτούτα: α. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.). β. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, 
Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.). γ. Ινστιτούτο Ερευνών 
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.). 3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το 
οποίο αποτελείται από: α. Το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) (σύμφωνα με το π.δ. 
226/1989, Α` 107 και το άρθρο 5 του ν. 4051/ 2012, Α` 40). β. Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και 
Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012). γ. 
Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 
4051/2012). δ. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.). 4. 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα 
εξής Ινστιτούτα: α. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.). β. 
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.). γ. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ). δ. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ). 
ε. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ). 5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: α. Ινστιτούτο 
Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ). β. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ). 
γ. Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ). δ. Ινστιτούτο Πυρηνικής και 
Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ). ε. Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ). 6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών  «και το Ινστιτούτο 
Πολιτικών Ερευνών».7. Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ 
(Ε.Ι.Π.), στο οποίο εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού 
πλαισίου που το διέπουν. 8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο 
αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: α. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και 
Υδατοκαλλιεργειών. β. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. γ. 
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας. 9.α. Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος 
Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: αα. 
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Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΒΒΕ), ββ. Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας (ΙΒΚ). β. Το 
Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ».10. Το Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: α. Ινστιτούτο 
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.). β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής 
Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.). γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.). δ. Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.). ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.). στ. Ινστιτούτο 
Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.). ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.). η. Ινστιτούτο 
Πετρελαϊκής Έρευνας (Ι.Π.Ε.). 11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών για τα οποία 
ως προς τα ζητήματα που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, 
προαγωγές, ωράριο, άδειες, κ.λπ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Ως προς τα 
όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέματα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τα διέπουν και 
συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος. Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής: 1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 
Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ). 2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. 3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ. 
4. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ). Γ. Τα ερευνητικά 
ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς: α) τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, 
καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και 
τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των 
ερευνητικών προγραμμάτων / έργων. Τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του 
ερευνητικού κέντρου ασκεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο 
συγκροτείται όπως προβλέπει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού. Για τα λοιπά 
θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού τους πλαισίου. Στα εν λόγω 
ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 13 παράγραφοι 2, 
43 παράγραφοι 1 και 3, 44 παράγραφοι 3 και 49 παράγραφοι 2 και 7 του ν. 4485/2017 (Α 
114).Δ. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διοικείται από τη Διοικητική Επιτροπή του 
Ινστιτούτου, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς: α) τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, β) το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, γ) την 
ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων. Για τα λοιπά θέματα 
οργάνωσης και λειτουργίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου (ν. 4160/1929, Α` 198), του Οργανισμού του και του 
ειδικού θεσμικού του πλαισίου. Όπου στο ν. 4310/2014 αναφέρεται το Δ.Σ. του ερευνητικού 
κέντρου, νοείται η Διοικητική Επιτροπή του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Ε. 
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, που εποπτεύεται από την 
Ακαδημία Αθηνών και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, διέπεται από τις 
διατάξεις του παρόντος ως προς: α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και 
εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού και τα 
πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν το ερευνητικό προσωπικό και το ειδικό τεχνικό, 
βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό (π.χ. ωράριο, άδειες, κ.λπ.), β) το Επιστημονικό 
Συμβούλιο του Ινστιτούτου, γ) τη συμμετοχή εκπροσώπου του ερευνητικού προσωπικού και 
εκπροσώπου του λοιπού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο, δ) την κάλυψη των 
δαπανών για τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού, ε) την ανάληψη και τη διαχείριση των 
ερευνητικών προγραμμάτων/έργων, στ) την αξιολόγηση του Ιδρύματος, των συλλογικών και 
μονομελών οργάνων του και του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού του, ζ) τον Οργανισμό 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του ειδικού θεσμικού του πλαισίου.».  
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3. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 420/1991 (Α’ 153), η οποία έχει ως εξής: 
«2. Α. Για τον συντονισμό όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΙΙΒΕΑΑ και τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν στρατηγικές και αναπτυξιακές 
κατευθύνσεις για την έρευνα, σύμφωνα με τις διεθνείς προτεραιότητες και τις ανάγκες της 
επιστήμης, θεσμοθετείται θέση Επιστημονικού Διευθυντή. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του 
ΙΙΒΕΑΑ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ και έχει τα προσόντα Διευθυντή 
Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 16 του ν. 4310/ 2014 (Α` 258). Β. Ο Επιστημονικός 
Διευθυντής του Ιδρύματος έχει τα εξής καθήκοντα: α) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ιδρύματος και τον αντίστοιχο ετήσιο 
προϋπολογισμό, με βάση τις επιμέρους προτάσεις των κέντρων έρευνας και το σχέδιο 
δράσης του ΙΙΒΕΑΑ, β) εποπτεύει την υλοποίηση του επιστημονικού έργου του Ιδρύματος, γ) 
ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
ΙΙΒΕΑΑ ή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Γ. Για την πλήρωση της θέσης του 
Επιστημονικού Διευθυντή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 16 του ν. 4310/2014.». 
4. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 420/1991, η οποία έχει ως εξής: «3. Ο 
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και προβαίνει στην 
έκδοση οποιοσδήποτε πράξεως που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του 
Ιδρύματος. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, αναπληρώνεται 
στα καθήκοντά του από τον Επιστημονικό Διευθυντή. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος ασκεί ιδίως 
τις εξής αρμοδιότητες: α) εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, 
καθώς και έναντι παντός τρίτου, β) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, γ) εποπτεύει την πορεία των 
οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων του Ιδρύματος, δ) προΐσταται των οικονομικών και 
διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, ε) μεριμνά για τη στελέχωση του Ιδρύματος με το 
αναγκαίο προσωπικό, στ) μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων, 
και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος, ζ) καταρτίζει τον 
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, τον υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
παρακολουθεί την εκτέλεσή του, η) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 
ειδική διάταξη νόμου ή του μεταβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάσει αρμοδιότητά του σε άλλο μέλος του Δ.Σ.. Μπορεί, επίσης, να 
εξουσιοδοτήσει τους Διευθυντές των Κέντρων Έρευνας, το Γενικό Διευθυντή, τους 
Διευθυντές ή τους προϊσταμένους των λοιπών οργανικών υπηρεσιακών μονάδων να 
υπογράφουν με εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.». 
5. Τροποποιείται το άρθρο 12 του π.δ. 420/1991, το οποίο είχε ως εξής: «Άρθρο 12 
Εσωτερικός Κανονισμός 12. Το ΙΙΒΕΕΑ οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός περιόδου έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 
4310/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4429/2016 (Α` 199).». 
 
 
Με το άρθρο 158: 

1. Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015 (Α’ 133), η οποία έχει ως εξής: 

«4. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές 

των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών.». 

2. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 (Α’ 233), η οποία έχει ως εξής: 

«2. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να είναι στο σύνολό τους ονομαστικές μέχρι 

φυσικού προσώπου. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές και αυτής της 

εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και να ανήκουν υποχρεωτικώς σε 
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φυσικά πρόσωπα. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου 

δεν ισχύει για τις αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου 

κράτους χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Στην περίπτωση αυτή 

προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή του κράτους αυτού, εφόσον υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου της εταιρείας. Επίσης, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις μετοχές των 

εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών.». 

3. Τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), η οποία έχει ως εξής: 

«9. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας 

ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές 

στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών 

μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της 

εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν 

υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα. Συμμετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη διάταξη της παραγράφου 10 

του άρθρου 1 ποσοστό επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ανώνυμες 

εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους (εντός ή εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των 

μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες 

ανάθεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων 

έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της 

χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους 

ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό 

τους μέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, 

προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην 

περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη 

εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. έγκυρη και 

ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) 

των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία 

δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική 

κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί 

είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους 

λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, το δε Ε.Σ.Ρ. δεν διαθέτει 

διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο Ε.Σ.Ρ. να 

αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των 

μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες 

συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και 

λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι 

φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών-
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μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης 

παραγράφου. Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται σε δύο εκατομμύρια 

εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703,00) ευρώ για τους 

σταθμούς εθνικής εμβέλειας και με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του 

Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., σε ανάλογο ποσό, με βάση τον πληθυσμό που πρόκειται να 

καλύψουν για τους περιφερειακούς και τοπικούς σταθμούς. Σε κάθε περίπτωση το 

καταβεβλημένο κεφάλαιο πρέπει να είναι ανάλογο της επένδυσης που προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας και βιωσιμότητας 

που συνοδεύει την αίτησή της. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με τις 

εξελίξεις των δεδομένων της αγοράς με απόφαση των παραπάνω Υπουργών». 

4. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988 (Α’ 2), η οποία έχει ως εξής: «3. 

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις 

μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών. Οι εταιρείες 

αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου.». 

5. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 2), η οποία έχει ως εξής: «1. 

«Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους ή των προσώπων με τα 

οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:». α. 

Ο Πρωθυπουργός. β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό 

ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. γ. Οι 

Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί. δ. Οι βουλευτές και οι 

ευρωβουλευτές. ε. Οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά 

των πολιτικών κομμάτων της περίπτωσης β`. στ. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής 

και της Γενικής Κυβέρνησης, οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί 

τομεακοί γραμματείς του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α` 33), οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι 

ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή 

συλλογικό κυβερνητικό όργανο, καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται, βάσει των 

διατάξεων των άρθρων 6 του ν. 1878/ 1990 (Α` 33) και 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α`116), στο 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της 

Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα 

Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ζ. Ο διοικητής και οι υποδιοικητές της Εθνικής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). η. Οι Γενικοί 

Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων [και, όταν διοριστούν,] οι Συντονιστές 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (άρ. 28 του ν. 4325/2015), οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι 

και τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών 

Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Περιφερειών». θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα 

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των 

Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των 

Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και 

των συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και 

Διευθύνσεων των Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών 
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αυτών. ι. Οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, 

οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι 

Γενικοί Διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, 

δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο 

κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του 

ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο 

με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. ια. Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 

όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών των 

κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ενόπλων δυνάμεων, των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο 

κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του 

ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο 

με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, των δημόσιων επιχειρήσεων και των δημόσιων 

οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ 

ανά διαγωνισμό, καθώς επίσης ο Γενικός Διευθυντής και Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού 

επιπέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους 

οργανισμούς. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη όλων των επιτροπών 

διαγωνισμών δημοσίων έργων των ανωτέρω φορέων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου 

υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. ιβ. Οι Δικαστικοί και οι Εισαγγελικοί 

λειτουργοί. ιγ. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι διευθυντές 

της Τράπεζας της Ελλάδος. ιδ. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διευθύνοντες σύμβουλοι, οι 

Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών 

ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και επιχειρήσεων παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών. ιε. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) και οι κατέχοντες διευθυντική θέση στην 

εταιρία αυτή σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της ή σύμφωνα με απόφαση 

του Διοικητικού της Συμβουλίου. ιστ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου των ελεγχόμενων από της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) ανωνύμων 

εταιριών και οι κατέχοντες διευθυντική θέση στις εταιρίες αυτές σύμφωνα με τον εκάστοτε 

ισχύοντα κανονισμό της εταιρίας ή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

ιζ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε άλλου φορέα 

οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και οι 

κατέχοντες διευθυντική θέση σε αυτόν σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό του ή 

σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι, οι 

εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι 

διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης 

κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν 

την εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής 

συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και ραδιοφωνικών σταθμών, όπως και των 

βασικών μετόχων αυτών. ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι  

διευθύνοντες σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι 

γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων 

ή εταιρειών, που εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή 
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περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων 

αυτών.κ. Οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων ενώσεων συντακτών, καθώς και όσοι 

παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε 

ραδιοτηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου. κα. Οι 

ιατροί Διευθυντές και Συντονιστές Διευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα 

Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στα στρατιωτικά νοσοκομεία, σε 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές και εργαστήρια, καθώς και στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό 

Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ). κβ. Οι πρόεδροι, τα μέλη και οι προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων 

επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης όλων των Ανεξάρτητων Αρχών, 

συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων διοικητικών και ρυθμιστικών Αρχών, της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής 

Δημόσιας Διοίκησης «και οι Ειδικοί Επιθεωρητές που εργάζονται με απόσπαση στο γραφείο 

του κγ. Οι Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, διευθυντές κλάδων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, 

των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, οι δικαστικοί λειτουργοί του 

δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής και ο 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και 

Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. κδ. Οι αρχηγοί και οι υπαρχηγοί της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού 

Σώματος. κε. Το αστυνομικό προσωπικό, με εξαίρεση όσους τελούν σε καθεστώς μόνιμης 

διαθεσιμότητας, σύμφωνα με την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 8 και το άρθρο 14 του 

π.δ. 24/1997 (Α 29) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.δ. 330/1947 (Α 84), οι συνοριακοί 

φύλακες, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Ελληνική 

Αστυνομία, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, εξαιρουμένων 

των στελεχών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας, σύμφωνα με το 

άρθρο 1 του π.δ. 27/2014 (Α 46), καθώς και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με 

εξαίρεση όσους τελούν σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας κατ εφαρμογή των διατάξεων 

του ν.δ. 330/1947, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 1813/1988 

(Α 243). κστ. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. κζ. 

Το προσωπικό της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του 

Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής. κη. Οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι 

εξωτερικοί φρουροί των καταστημάτων κράτησης. κθ. Οι προϊστάμενοι των Δασαρχείων και 

των Δασονομείων "και οι κατά νόμον αναπληρωτές τους". λ. Τα μέλη όλων των Σωμάτων 

Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου, οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων 

οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του 

Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, το προσωπικό της Διεύθυνσης 

Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς και οι υπάλληλοι των μονάδων αυτών που ασκούν 

οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα. λα. Οι Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, 

οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.),των 

Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων 

Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 

(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ελέγχου και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν 

στα Τμήματα Ελεγχου των παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και όλοι οι υπάλληλοι που ασκούν 

ελεγκτικά καθήκοντα και υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της 

Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων των Τελωνείων, οι 

Προϊστάμενοι των Τμημάτων Γενικών θεμάτων και Τελωνειακών Διαδικασιών των 
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Τελωνείων, όλοι οι υπάλληλοι των Τελωνείων που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, οι 

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων, καθώς και οι υπάλληλοι των Ελεγκτικών 

Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου 

Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ), καθώς και οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων 

των Κτηματικών Υπηρεσιών του Δημοσίου.  λβ. Οι Προϊστάμενοι των Επιχειρησιακών 

Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), οι 

Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων ελέγχου-δράσης αυτών, 

καθώς και οι υπάλληλοι -ελεγκτές που υπηρετούν στις παραπάνω υπηρεσίες. λγ. Οι 

προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών μονάδων δόμησης οποιουδήποτε 

οργανωτικού επιπέδου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη, καθώς και οι εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών 

Αυθαιρέτων, των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και του Κεντρικού Συμβουλίου 

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, των Συμβουλίων, των Περιφερειακών 

Συμβουλίων και των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού Αρχαιολογικού 

Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων. λδ. Το προσωπικό της 

Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Πρόεδροι, 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή διαχειριστές των εταιριών του ιδιωτικού τομέα που μετέχουν σε 

τέτοιου είδους συμπράξεις. λε. Ο Πρόεδρος και τα μέλη ΔΣ Αθλητικών Ομοσπονδιών και τα 

πρόσωπα που είναι μέλη Διοίκησης Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων 

Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. 

με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση που 

το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρία, η 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τον πρόεδρο και τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών. λστ. Οι αξιολογημένοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και 

παρατηρητές διαιτησίας πρωταθλημάτων επαγγελματικού αθλητισμού και όσοι μετέχουν 

στα αντίστοιχα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας, καθώς και ο Πρόεδρος, τα μέλη της 

Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και οι αναπληρωτές αυτών. λζ. Οι Πρόεδροι, 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές των 

αναφερόμενων στις περιπτώσεις ε` και στ` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 

280 Ά) όπως αυτές ισχύουν νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα νομικά αυτά 

πρόσωπα είναι φορείς ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης 

μελετών δημόσιων έργων. λη. Οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 

Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων ως και οι σύμφωνα με τα άρθρα 28 του π.δ. 609/1985 (Α` 223) και 

15 του ν. 716/1977 (Α` 205) ασκούντες καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων 

και μελετών δημοσίων έργων. Οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο, στα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον κατά το 

νόμο ή τον οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότητες 

σχετικές με την ανάθεση δημόσιων έργων ή μελετών δημόσιων έργων ή ασκούν καθήκοντα 

επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων ή μελετών. λθ. Ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί 

Μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών 

επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία 

έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω 

ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον το 

αντικείμενο τους υπερβαίνει τα αναφερόμενα στην περίπτωση ια` ποσά ανά περίπτωση. λι. 
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Τα μέλη και οι εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών, τα μέλη των οργάνων ελέγχου τα 

επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα, τα μέλη των οργάνων 

αξιολόγησης και εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, ελέγχου επενδύσεων και εκταμίευσης 

των παρεχόμενων ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. μ. Οι 

προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αλλοδαπών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μα. Τα μέλη 

των Επιτροπών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών. μβ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι Διευθυντές και οι Αναπληρωτές Διευθυντές 

των Επιχειρησιακών Μονάδων. Τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών Δράσεων Κρατικών 

Ενισχύσεων και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες που έχουν συμμετάσχει σε αξιολογήσεις, 

Γνωμοδοτικές Επιτροπές και Επιτροπές Προσφυγών Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, οι 

Πρόεδροι και τα Μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών κάθε βαθμού, καθώς και 

Επιτροπών Προσφυγών έργων Δημοσίου Τομέα, οι Πρόεδροι και τα Μέλη των επιτροπών 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργων Δημοσίου Τομέα, οι Υπεύθυνοι Εργων Δημοσίου 

Τομέα και Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Οι Προϊστάμενοι, οι αναπληρωτές Προϊστάμενοι 

και οι Προϊστάμενοι Μονάδων όλων των Ειδικών Υπηρεσιών και των λοιπών φορέων που 

ασκούν καθήκοντα ή και αρμοδιότητες διαχείρισης, εφαρμογής, συντονισμού και ελέγχου, 

στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 

2013 και 2014-2020. μγ. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. μδ. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και των 

Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. με. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 

Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. μστ. Ο πρόεδρος και 

οι διαχειριστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που επιχορηγούνται από το κράτος. 

μζ. Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 

Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και του Υπουργείου Τουρισμού, που ασκεί 

καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής, καθώς και οι προϊστάμενοι 

των αντίστοιχων μονάδων οποιασδήποτε βαθμίδας των παραπάνω υπηρεσιών. μθ. Κάθε 

άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης από ειδική διάταξη 

νόμου.». 

 

Με το άρθρο 159: 

1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3345/2005, η οποία έχει ως εξής: «1. Για 

τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους τους, που 

λειτουργούν στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και στη Βαρβάκειο Αγορά του Δήμου Αθηναίων, 

καθώς και για όσα ανήκουν στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) και 

λειτουργούν στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη δεν απαιτείται χορήγηση άδειας νομιμοποίησης 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αυτοτελούς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Οι γενικοί 

όροι λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων, των θέσεων πώλησης προϊόντων, η επιβολή 

των διοικητικών και άλλων κυρώσεων, η προσωρινή ή οριστική λειτουργία των ανωτέρω 

αγορών, καθώς και οι υγειονομικοί όροι, που αναφέρονται αποκλειστικά στα πωλούμενα 

είδη και στις εγκαταστάσεις, διέπονται από τις παραγράφους 6 και επόμενες του άρθρου 43 

της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ τ.β, 256).». 
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2. Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017, η οποία είχε ως εξής: «6. Το 
ΣΥΚΕΑΑΠ αποτελείται από: α. Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
ως Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο εκτελεστικός υπεύθυνος του ΣΥΚΕΑΑΠ, κατόπιν 
εξουσιοδότησής του. β. Τον εκτελεστικό υπεύθυνο. γ. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. δ. Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας (Ε.Α.). ε. Έναν εκπρόσωπο του 
Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.). στ. Έναν εκπρόσωπο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
(ΣΔΟΕ). ζ. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). η. Έναν εκπρόσωπο της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). θ. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών 
(ΕΝΠΕ). ι. Έναν εκπρόσωπο της Γ.Γ. Βιομηχανίας. ια. Έναν εκπρόσωπο της Γ.Γ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης. ιβ. Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Συνδυασμένων Μεταφορών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. ιγ. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος. ιδ. Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). ιε. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). Τα μέλη του ΣΥΚΕΑΑΠ 
υποδεικνύονται, για μεν την περίπτωση γ` από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, για 
δε τις περιπτώσεις δ` έως ιε` από τους αντίστοιχους φορείς. Τα μέλη των περιπτώσεων δ`, ε`, 
στ`, ζ`, ια`, και ιβ` αποσπώνται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, στη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και διατίθενται στο ΣΥΚΕΑΑΠ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. Τα 
μέλη των περιπτώσεων γ` και ι` διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση στο ΣΥΚΕΑΑΠ. Στο 
ΣΥΚΕΑΑΠ διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση, με διετή θητεία, δύο (2) υπάλληλοι της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με προϋπηρεσία σε οργανική 
μονάδα με κυρωτικές αρμοδιότητες και δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Ποιότητας (Μετρολογία) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ` 
αρμοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο.». 
3. Τροποποιείται το άρθρο 78 του ν. 4442/2016 με την προσθήκη παραγράφων 3 και 6 στο, 
το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 78 Εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων 
«Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» 1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του παρόντος 
Κεφαλαίου δεν κατατάσσονται στους βαθμούς όχλησης της απόφασης της παρ. 9 του 
άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α` 143). 2. Για την εγκατάσταση των έργων και δραστηριοτήτων 
του παρόντος Κεφαλαίου, που υπάγονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β του ν. 
4014/2011 (Α` 209) και είναι συμβατά με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής όπου 
εγκαθίστανται, δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης. «Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει 
συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις 
γης απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η οποία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 
5, 7 και 48Β, συνίσταται στην έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης. Στην περίπτωση που δεν 
προκύπτει συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης απαιτείται έγκριση 
εγκατάστασης, η οποία κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5, 7 και 48Β 
συνίστανται στην έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας ή σε 
όποιες Περιφέρειες δεν προβλέπεται ή δεν λειτουργεί τέτοια διεύθυνση, από την αρμόδια 
υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στη βάση 
εφαρμογής εξειδικευμένων κριτηρίων που καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 81.». 
 
Με το άρθρο 161: 

1. Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), η οποία έχει ως εξής: 
«Άρθρο 53 Αναδιάρθρωση Ειδικών Υπηρεσιών και συγχώνευση Μονάδων Ειδικών 
Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», 
η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 41637/ΔΙΟΕ 769 (Β` 150) όπως ισχύει, αναλαμβάνει 
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αρμοδιότητες και επιτελικής δομής στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιπροσθέτως των 
αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κ.υ.α. σύστασης για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-
2013 και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Η 
ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία, μέσω των αρμόδιων μονάδων της, εξακολουθεί να ασκεί τις 
αρμοδιότητες διαχείρισης για τις τμηματοποιημένες πράξεις του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-
2013, με βάση το ΣΔΕ 20142020, μέχρι την ένταξη τους στο Ε.Π. υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-
2020. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα 
Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και από την έναρξη ισχύος του παρόντος και 
έως τις 31.3.2017, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από 1.4.2017 υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 2. Η διαχείριση του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων» ασκείται από Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού.  3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ε της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού σχετικά με τη διαχείριση των Περιφερειακών ΕΠ 2007 - 2013 
εξακολουθούν να ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού.  4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που είχε συσταθεί 
με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αριθμ. 31405/ΔΔ&ΠΚΠ 2317/20.9.2001 (Β` 1270) 
«Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου 
Συνοχής», σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2860/2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά στον ΕΟΧ, 
μεταφέρονται στο αυτοτελές τμήμα ΕΟΧ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, από έναρξη ισχύος του π.δ. 116/2014 (Α` 185). Οι Μονάδες Β και Γ 
συγχωνεύονται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, στην οποία μεταφέρεται και το σύνολο του προσωπικού της καταργούμενης 
Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτής.  5. Η Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕ- ΚΤ), η 
οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 107900/16.3.2001 (Β` 599), υπάγεται στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αποτελεί Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ. 6. Η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία 
συστάθηκε με την κ.υ.α. 15137/30.7.2008 (B` 1540), όπως ισχύει, δύναται, με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του οικείου Περιφιερειάρχη, να 
αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού ή περιφερειακού ΕΠ αντιστοίχως, ή 
συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσεις κρατικών 
ενισχύσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την 
ΠΠ 2014-2020, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κοινή υπουργική 
απόφαση σύστασης και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης για την ΠΠ 2007-2013. 7. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνίσταται 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ - ΤΠΕ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Η Ειδική Υπηρεσία έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και 
δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού Ε.Π. ή 
συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις 
ΤΠΕ πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ - ΤΠΕ, διαρθρώνεται 
σε τέσσερις μονάδες, ως εξής: (α) Μονάδα Α: Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής 
Πράξεων, (β) Μονάδα Β: Διαχείρισης Πράξεων, (γ) Μονάδα Γ: Υλοποίησης Δράσεων, (δ) 
Μονάδα Δ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.». 
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Με το άρθρο 162: 

1. Τροποποιείται η παρ. 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), η οποία έχει ως εξής: 

«18. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου της 

παραγράφου 15, και των οικονομικών υποχρεώσεων της παραγράφου 16 του παρόντος 

άρθρου, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει η 

ΕΕΕΠ, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις 

συνέπειες της παραγράφου 17, η διαπίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, 

καθώς και η άνω των τριάντα (30) ημερών καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων 

μισθών του διοικητικού, τεχνικού, κύριου ή βοηθητικού προσωπικού, επιφέρει προσωρινή 

ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες. Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την 

παρέλευση των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης, οικονομικών ετών, 

επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης από την ΕΕΕΠ.». 

 

Με το άρθρο 163: 

1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 69ΙΒ του ν. 4387/2016 (Α’ 85), το οποίο έχει ως εξής: 

«1. Αρμοδιότητες που ασκούνταν από τις υπηρεσίες των άρθρων 69 Α έως και 69ΙΑ του 

παρόντος νόμου και πλέον αποτελούν αρμοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α., 

ασκούνται αποκλειστικά από την τελευταία, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

μετά από πρόταση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να προστίθενται ή να καταργούνται 

αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και να μεταφέρονται 

υφιστάμενες τέτοιες μεταξύ των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., του Ν.Α.Τ. και του 

Ο.Γ.Α..». 

 

Με το άρθρο 164: 

1. Τροποποιούνται οι παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), το οποίο 

έχει ως εξής: «1.α. Χορηγείται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, των 

επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του N. 3299/2004 και η ημερομηνία 

ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.  «Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή 

υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις «31 Δεκεμβρίου 

2019». Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις 

διατάξεις του N. 3299/2004 και η οποία λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται 

μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. «Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 

πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία 

ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις «31 Δεκεμβρίου 2019». Για τη διαπίστωση της 

υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση 

παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο από τον φορέα της επένδυσης έως τις 31 
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Ιουλίου 2017. Τα οικεία παραστατικά μπορούν να εκδίδονται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2017. 

Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήματος ελέγχου για την 

πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήματος καταβολής 

του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητικής 

επιστολής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δύναται να 

καθορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά, λοιπές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία 

ρύθμιση. β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι επιλέγουν τη χρήση της 

περίπτωσης α` της παραγράφου 1 δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 5 του N. 3299/2004. Η παράταση της «31ης Δεκεμβρίου 2019» 

καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια, στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση ή δικαιούνται 

παράτασης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, σε 

περίπτωση προγενέστερης της ως άνω ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσής 

τους. γ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι Φορείς έχουν 

επιλέξει το είδος της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3299/2004 δεν δύναται 

να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016. 2 α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των 

επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α 8) παρατείνεται 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης α` της παρούσας 

παραγράφου έχουν εφαρμογή και οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.δ. 33/2011 (Α` 

83). 3.α. Η προϋπόθεση υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους 

του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των 

επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 και της 

παραγράφου 2, αφορά και στις περιπτώσεις του τελικού ενισχυόμενου κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου, για το οποίο ο φορέας της επένδυσης δηλώνει υπεύθυνα ότι θα είναι 

μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής ενισχυόμενο κόστος. Η πρόταση του 

τελικού ενισχυόμενου κόστους υποβάλλεται από τον φορέα της επένδυσης με την 

προϋπόθεση μη ουσιωδών μεταβολών του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού του 

σχεδίου, όπως εγκρίθηκε στην απόφαση υπαγωγής ή τροποποίησής της ή όπως τυχόν αυτό 

εγκριθεί βάσει αιτήματος τροποποίησης που έχει υποβάλει ο φορέας μέχρι τις 29 Ιουνίου 

2017. β. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2017 για τη διαπίστωση της 

υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου, που προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 1, θεμελιώνει αυτοδίκαια την 

παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μέχρι τις  «31 Δεκεμβρίου 2019», χωρίς να 

απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης. Η πιστοποίηση της υλοποίησης 

του πενήντα τοις εκατό (50%) της επένδυσης ή η υποβολή αιτήματος ελέγχου για την 

πιστοποίησή της εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 

προθεσμίας, ήτοι έως τις 30.9.2017, θεμελιώνει αυτοδίκαια την παράταση της προθεσμίας 

ολοκλήρωσης του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1, χωρίς να 

απαιτείται έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης της Διοίκησης. γ. Το προτεινόμενο με την 

υπεύθυνη δήλωση τελικό ενισχυόμενο επενδυτικό κόστος αποτελεί τη βάση υπολογισμού 

για την καταβολή των δόσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 77. Η πιστοποίηση του κόστους 

αυτού πραγματοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του προτεινόμενου επενδυτικού 

κόστους δεν ενισχύεται το επιπλέον κόστος. Το φυσικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε τυχόν 

υπερβάλλον μη ενισχυόμενο κόστος λαμβάνεται υπόψη για την πιστοποίηση της 

ολοκλήρωσης της επένδυσης. Αν το πιστοποιηθέν κόστος υλοποίησης κατά την 31η Ιουλίου 
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2017 είναι μικρότερο του δηλωθέντος, το τελικό ενισχυόμενο κόστος δεν μπορεί να υπερβεί 

το διπλάσιο του πιστοποιηθέντος. 4. Στις περιπτώσεις έκδοσης αποφάσεων χορήγησης 

παράτασης προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις 

διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, για λόγους ανωτέρας βίας, η εγκρινόμενη 

διάρκεια παράτασης προστίθεται στην οριζόντια παράταση των περιπτώσεων α και β, 

ανάλογα με το στάδιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.». 

 

Με το άρθρο 165: 

1. Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 4478/2017 (Α’ 91), το οποίο έχει 

ως εξής: «Άρθρο 56 Δικαίωμα των θυμάτων να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά (άρθρο 

3 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ) 1. H Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή, κατά την πρώτη της επαφή 

με το θύμα, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθά το θύμα να κατανοεί και να γίνεται 

κατανοητό, από την πρώτη επαφή και σε κάθε περαιτέρω αναγκαία επικοινωνία του στο 

πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, καθώς και να κατανοεί τις πληροφορίες που παρέχονται 

από αυτήν. 2. Κατά την πρώτη της επαφή με το θύμα, η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή 

χρησιμοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή στην επικοινωνία με το θύμα, προφορικά ή 

γραπτά. Για αυτό το σκοπό λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, 

ιδίως, η ηλικία, η ωριμότητα, οι πνευματικές και διανοητικές ικανότητες, το μορφωτικό 

επίπεδο, η γλωσσική επάρκεια, τυχόν προβλήματα ακοής ή όρασης, καθώς και η έντονη 

συναισθηματική φόρτιση αυτού, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν την ικανότητά του να 

κατανοεί ή να γίνεται κατανοητό. Για αυτό το σκοπό διατίθεται οδηγός δικαιωμάτων 

διατυπωμένος στις πιο συχνά καθομιλούμενες γλώσσες, καθώς και στη γραφή Mπράιγ 

(Braille). 3. Κατά την πρώτη επαφή με την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή, το θύμα μπορεί 

να συνοδεύεται από πρόσωπο της επιλογής του, όταν, λόγω των επιπτώσεων του 

εγκλήματος, το θύμα χρειάζεται βοήθεια για να κατανοήσει ή για να γίνει κατανοητό, εκτός 

αν αυτό αντιβαίνει στα συμφέροντα του θύματος ή βλάπτει την πορεία της διαδικασίας ή το 

πρόσωπο αυτό εμπλέκεται στην υπό διερεύνηση αξιόποινη πράξη.». 

2. Τροποποιείται ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4478/2017, το οποίο έχει ως 

εξής:  «Δικαίωμα των θυμάτων να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή τους 

(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ) 1. Το θύμα ενημερώνεται χωρίς περιττή καθυστέρηση 

σχετικά με το δικαίωμά του να λαμβάνει πληροφορίες, εφόσον το ζητήσει, αναφορικά με την 

ποινική διαδικασία που κινήθηκε, κατόπιν της εκ μέρους του καταγγελίας της αξιόποινης 

πράξης, όσον αφορά ειδικότερα: α) Οποιαδήποτε διάταξη ή βούλευμα τα οποία 

αποφαίνονται να μη γίνει η κατηγορία ή να παύσει η ποινική δίωξη ή να μην ασκηθεί δίωξη 

κατά του δράστη, συμπεριλαμβανομένων και των λόγων ή σύντομης περίληψης των λόγων 

της εν λόγω διάταξης ή βουλεύματος. β) Το χρόνο και τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση 

των κατηγοριών κατά του δράστη. γ) Πληροφορίες σχετικά με την πορεία της ποινικής 

διαδικασίας και την οριστική απόφαση που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εφόσον καταστεί νόμιμα διάδικος στην ποινική δίκη. δ) 

Πληροφορίες σχετικά με την άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης από το 

εκάστοτε αρμόδιο δικαστικό όργανο. Πληροφορίες σχετικά με την αποφυλάκιση ή την 

απόδραση ή τη χορήγηση άδειας του καταδικασθέντος από τα αρμόδια όργανα του 

Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τυχόν μέτρα για την προστασία του σε περίπτωση 

αποφυλάκισης ή απόδρασης του δράστη. Οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται, κατόπιν 

306



162 
 

έγκρισης της εισαγγελικής αρχής, εφόσον υπάρχει ενδεχόμενος ή διαπιστωμένος κίνδυνος 

βλάβης του θύματος, εκτός αν υπάρχει διαπιστωμένος κίνδυνος βλάβης του δράστη λόγω 

της κοινοποίησης αυτών των πληροφοριών. 2. Όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 

μπορούν να αποστέλλονται σε προσωπική ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, την οποία 

έχει υποδείξει το θύμα ή να παραδίδονται στο θύμα αυτοπροσώπως ή στον διορισθέντα 

πληρεξούσιο δικηγόρο του, αν έχει δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής. 3. Το θύμα 

δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί την αίτησή του αναφορικά με την άσκηση του συνόλου ή 

μέρους των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο δικαιωμάτων του, εξαιρουμένων των 

δικαιωμάτων πληροφόρησης που απορρέουν από την ιδιότητά του ως πολιτικώς ενάγων.». 

3. Τροποποιείται το άρθρο 65 του ν. 4478/2017, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 65 

Δικαίωμα να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ θύματος και δράστη (άρθρο 19 της Οδηγίας 

2012/29/ΕΕ) 1. Το θύμα μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της 

επαφής μεταξύ αυτού και, εφόσον απαιτείται, των μελών της οικογένειάς του και του δράστη 

στους χώρους διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας. Για την παραπάνω αίτηση αποφαίνεται 

αμετακλήτως το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας, 

σε οποιοδήποτε στάδιο και αν αυτή ευρίσκεται, δικάζοντας με την αυτόφωρη διαδικασία. 2. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τους μάρτυρες, στο 

σχεδιασμό νέων δικαστικών κτηρίων πρέπει να προβλέπονται χωριστοί χώροι αναμονής για 

τα θύματα.». 

 

Με το άρθρο 166: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), το οποίο, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70), έχει ως εξής:  «Άρθρο 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου 

γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το αμέσως επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής: α) στις Σχολές, τα Τμήματα και 

τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), 

των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 

Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού: αα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που 

διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης 

ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) 

(εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις») για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές 

εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 5, ββ) με την επιτυχή 

ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης 

πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή 

πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 5, β) στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της 

Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), 

καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών 

εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που 

ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. 2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται, κατά το 

αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων 

επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
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Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως εξής: αα) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές 

Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.: ααα) μέσω εισαγωγικών 

εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της 

Γ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων 

(Κ.Ε.Ε.) για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα 

ορίζεται στην παράγραφο 5, βββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων 

της Γ΄ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της 

εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο 

και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5, ββ) στις Σχολές της Ακαδημίας 

Εμπορικού Ναυτικού μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών 

προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. 

Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων ορίζεται με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής. β) Η περίπτωση α΄ εφαρμόζεται για υποψηφίους που: αα) έχουν 

πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις 

του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. 

μετά την αποφοίτησή τους από την Β΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στην Β΄ τάξη του εσπερινού 

ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Α΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και μετά 

την αποφοίτησή τους από την Β΄ ή την Α΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής τους στις τάξεις αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία 

του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε 

ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή γγ) εγγράφονται στην Β΄ ή στην Γ΄ τάξη του 

εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως 

εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ή δδ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη 

ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες 

διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή. γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν 

πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄, μπορούν εναλλακτικά να συμμετέχουν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως 

επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία 

αποφοίτων ημερήσιου ΓΕ.Λ., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για 

αυτούς. 3. α) Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΠΕ μεταβάλλονται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τις 

δηλώσεις των υποψηφίων και προκύπτουν κάθε φορά ως εξής: Οι μαθητές της Β΄ Τάξης ΓΕ.Λ. 

που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τις 30 

Ιουνίου κάθε έτους συμπληρώνουν Α΄ δήλωση προτίμησης με περιορισμένο αριθμό 

προτιμήσεων Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η προθεσμία υποβολής της 

δήλωσης και ο αριθμός προτιμήσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 

13Δ. Αν το σύνολο των προτιμήσεων των υποψήφιων μαθητών για ένα Τμήμα είναι 

μικρότερο ή ίσο με τις διαθέσιμες θέσεις του Τμήματος αυτού για τη συγκεκριμένη 

κατηγορία υποψηφίων, ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ., το Τμήμα αυτό ορίζεται για την 

επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ως «Τμήμα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την 

οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί δεσμεύονται προσωρινά. Τα 

υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις 

διαθέσιμες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι 

«Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγορία 
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υποψηφίων. β) Οι μαθητές του εσπερινού ΓΕ.Λ. υποβάλλουν Α΄ Δήλωση προτίμησης με την 

κατηγορία των υποψηφίων των εσπερινών ΓΕ.Λ., ανεξαρτήτως αν επιθυμούν να κάνουν 

χρήση του δικαιώματος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, το οποίο το δηλώνουν τον 

Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4. γ) Όσοι 

μαθητές δεν υποβάλουν την Α΄ Δήλωση προτίμησης χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για το αμέσως επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το Λύκειο. δ) Αν ο μαθητής 

αλλάξει την ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις 

κείμενες διατάξεις, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που προέκυψαν, σύμφωνα με 

την Α΄ Δήλωση προτίμησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στην νέα ομάδα 

προσανατολισμού. ε) Θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων δεν προσφέρονται ως θέσεις 

ελεύθερης πρόσβασης, με την εξαίρεση των θέσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2. 

4. α) Για τους μαθητές, στις Α΄ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων δεν έχουν προκύψει ΤΕΠ, η 

εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. β) Οι 

μαθητές στις Α΄ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον 

Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αμετάκλητα αν θα συμμετέχουν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυμούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συμπεριλάβει 

στην αρχική Δήλωση Α΄. Αν ο μαθητής επιλέξει ένα από τα Τμήματα που είχε συμπεριλάβει 

στην αρχική Δήλωση Α΄ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο Τμήμα αυτό με μόνη 

προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου και με την επιφύλαξη της 

εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το 

πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5. Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν 

επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου αποδεσμεύονται και προστίθενται στις 

θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για τα Τμήματα αυτά. Το 

ίδιο συμβαίνει και αν ο μαθητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες 

εξετάσεις ή δεν λάβει βαθμολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή δεν 

συμμετάσχει στην πρακτική δοκιμασία. γ) Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που συμμετέχουν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των 

βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν 

όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα 

με το άρθρο 4Α, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στην αρχική Α΄ Δήλωση προτίμησης. 5. Για 

την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: α) προσμετράται σε ποσοστό 

ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά 

εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, 

για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, 

β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για 

την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που 

θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται 

πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία 

τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της 

συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με 

την περίπτωση α΄, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών 

μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή, γ) αν με το σύνολο της 
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βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία 

σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο 

μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή 

τμήματα που έχει δηλώσει.» 

2. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο13Δ Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

καθορίζονται: α) ο χρόνος υποβολής της Α` Δήλωσης προτίμησης αποφοίτων της Β` τάξης 

ΓΕ.Λ., η διαδικασία υποβολής, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων που ο υποψήφιος μπορεί να 

δηλώσει, ο τρόπος επεξεργασίας των προτιμήσεων από τον οποίο θα προκύψουν οι σχολές 

ΤΕΠ και ΤΠΠΕ, ο τρόπος γνωστοποίησης των ΤΕΠ και ΤΠΠΕ στους υποψηφίους, β) ο χρόνος, 

τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης των μαθητών της Γ` τάξης ΓΕ.Λ. που έχουν ένα 

τουλάχιστον ΤΕΠ στην αρχική τους δήλωση, σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις ή θα εισαχθούν σε ΤΕΠ, γ) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της 

αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και 

στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με 

βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου 

όπου απαιτείται, ε) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης 

(μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 

του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στ) μετά από πρόταση των 

οικείων Τμημάτων και Σχολών, τα Τμήματα και οι Σχολές, για την εισαγωγή στα οποία 

απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, 

καθώς και τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις 

που απαιτούνται, ζ) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των ειδικών 

μαθημάτων, των πρακτικών δοκιμασιών ή υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής 

της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της 

προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια, η) η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 4 στα Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το 

αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου κάθε σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους, θ) ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, 

Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του 

προηγούμενου εδαφίου εκ-δίδεται μέχρι τις 30 Μαΐου κάθε έτους ύστερα από γνώμη της 

οικείας Συγκλήτου και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους, 

ι) ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: α) άρθρο 

34 του ν. 2725/ 1999 (Α` 121), β) παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α` 188) και γ) άρθρο 

35 του ν. 3794/2009 (Α` 156), ια) οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το 

πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο 

διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των 

επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο 

βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον 
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τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των 

γραπτών, ιβ) η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων 

για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 

ιγ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των 

υποψηφίων, ιδ) οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών 

δοκιμασιών, ιε) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, 

η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και 

στα οικεία Τμήματα ή Σχολές εισαγωγής, ιστ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής 

των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την 

οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιζ) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.». 

3. Τροποποιείται το άρθρο 100 του ν. 4610/2019, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 100 

Τροποποίηση του ν. 4186/2013. Στον ν. 4186/2013 (Α` 193) επέρχονται οι εξής 

τροποποιήσεις: 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 αντικαθίστανται από το σχολικό έτος 

2020-2021 ως εξής: 1. Η Α` Τάξη και η Β` Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελούν τάξεις 

αποκλειστικά γενικής παιδείας, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής 

παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και είκοσι πέντε 

(25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά. 2. Η παράγραφος 3 του 

άρθρου 2 αντικαθίσταται από το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής: 3. Η Γ` Τάξη Γενικού 

Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά 

διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών 

ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε 

τέσσερεις Ομάδες (Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού): Ανθρωπιστικών Σπουδών, 

Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. 3. Οι 

παράγραφοι 3Α, 3Β, 4 και 5 του άρθρου 2 και οι παράγραφοι 3 έως 7 του άρθρου 3 

καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η παράγραφος 3Γ του άρθρου 2 του 

ν. 4186/2013 καταργείται από το σχολικό έτος 2019-2020. 4. Το άρθρο 4, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τον ν. 4532/ 2018 (Α` 63) αντικαθίσταται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως εξής: «Άρθρο 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Οι απόφοιτοι 

του ημερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το 

αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής: α) στις Σχολές, 

τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων 

Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού: αα) μέσω 

εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την 

εξεταστέα ύλη της Γ` τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική 

Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις») για τα «Τμήματα 

πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 

5, ββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ` Λυκείου στα «Τμήματα 

με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν 

απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο 

εδάφιο της περίπτωσης β` της παραγράφου 5, β) στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών 

(Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας 
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Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και 

Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, 

διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. 2. α) Οι απόφοιτοι 

εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος 

αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως εξής: αα) στις Σχολές, τα 

Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.: 

ααα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από 

την εξεταστέα ύλη της Γ` τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική 

Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» 

(ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 5, βββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των 

απολυτηρίων εξετάσεων της Γ` Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» 

(ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική 

δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β` της παραγράφου 

5, ββ) στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την 

επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις 

οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων 

ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. β) Η περίπτωση α` εφαρμόζεται για 

υποψηφίους που: αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε 

διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή ββ) εγγράφονται ή 

μετεγγράφονται στην Γ` τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Β` τάξη 

του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στην Β` τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την 

Α` τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και μετά την αποφοίτησή τους από την Β` ή την Α` 

τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις αυτές, 

επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος 

ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%), ή γγ) εγγράφονται στην Β` ή στην Γ` τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση 

του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα 

απεξάρτησης, ή δδ) μετεγγράφονται από την Α` τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α` τάξη εσπερινού 

ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή. γ) Οι 

απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β`, 

μπορούν εναλλακτικά να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος 

αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων ημερήσιου ΓΕ.Λ., με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς. 3. α) Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΠΕ μεταβάλλονται 

κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τις δηλώσεις των υποψηφίων και προκύπτουν κάθε φορά 

ως εξής: Οι μαθητές της Β` Τάξης ΓΕ.Λ. που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους συμπληρώνουν Α` δήλωση 

προτίμησης με περιορισμένο αριθμό προτιμήσεων Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να 

εισαχθούν. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και ο αριθμός προτιμήσεων ορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση 

α` της παραγράφου 1 του άρθρου 13Δ. Αν το σύνολο των προτιμήσεων των υποψήφιων 

μαθητών για ένα Τμήμα είναι μικρότερο ή ίσο με τις διαθέσιμες θέσεις του Τμήματος αυτού 

για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων, ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ., το Τμήμα αυτό 
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ορίζεται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ως «Τμήμα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» 

(ΤΕΠ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί δεσμεύονται 

προσωρινά. Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων 

υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης 

κατηγορίας, είναι «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία 

κατηγορία υποψηφίων. β) Οι μαθητές του εσπερινού ΓΕ.Λ. υποβάλλουν Α` Δήλωση 

προτίμησης με την κατηγορία των υποψηφίων των εσπερινών ΓΕ.Λ., ανεξαρτήτως αν 

επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2, το οποίο 

το δηλώνουν τον Φεβρουάριο της Γ` Λυκείου, σύμφωνα με την περίπτωση β` της 

παραγράφου 4. γ) Όσοι μαθητές δεν υποβάλουν την Α` Δήλωση προτίμησης χάνουν το 

δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για 

το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το Λύκειο. 

δ) Αν ο μαθητής αλλάξει την ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που 

προέκυψαν, σύμφωνα με την Α` Δήλωση προτίμησης που υπέβαλε και τα οποία δεν 

αντιστοιχούν στην νέα ομάδα προσανατολισμού. ε) Θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων 

δεν προσφέρονται ως θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, με την εξαίρεση των θέσεων της 

περίπτωσης α` της παραγράφου 2. 4. α) Για τους μαθητές, στις Α` Δηλώσεις προτίμησης των 

οποίων δεν έχουν προκύψει ΤΕΠ, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέσω 

πανελλαδικών εξετάσεων. β) Οι μαθητές στις Α` Δηλώσεις προτίμησης των οποίων έχει 

προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον Φεβρουάριο της Γ` Λυκείου δηλώνουν οριστικά και 

αμετάκλητα αν θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυμούν να εισαχθούν 

σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συμπεριλάβει στην αρχική Δήλωση Α`. Αν ο μαθητής επιλέξει ένα από 

τα Τμήματα που είχε συμπεριλάβει στην αρχική Δήλωση Α` και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, 

εισάγεται στο Τμήμα αυτό με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ` 

Λυκείου και με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή 

πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β` της 

παραγράφου 5. Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ` 

Λυκείου αποδεσμεύονται και προστίθενται στις θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των 

πανελλαδικών εξετάσεων για τα Τμήματα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και αν ο μαθητής δεν 

επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθμολογία 

ανώτερη της βάσης σε απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή δεν συμμετάσχει στην πρακτική 

δοκιμασία. γ) Οι μαθητές της Γ` Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά 

την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους 

επίδοσης, συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν 

από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, 

ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στην αρχική Α` Δήλωση προτίμησης. 5. Για την εισαγωγή 

μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις 

εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα 

του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ` Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ` εξαίρεση, για την εισαγωγή 

στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο 

μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, β) στα Τμήματα όπου 

απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή 

υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η 
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εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε 

ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της 

προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, 

προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την περίπτωση α`, η 

βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή 

πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή, γ) αν με το σύνολο της βαθμολογίας 

που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή 

τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο 

μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή 

τμήματα που έχει δηλώσει.». 5. Μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4Α, με έναρξη ισχύος 

για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, ως εξής: 

«Άρθρο 4Α Επιστημονικά Πεδία 1. α) Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 4 κατατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων σε τέσσερα επιστημονικά πεδία, που ορίζονται ως εξής: 1ο επιστημονικό 

πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες. 2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και 

τεχνολογικές επιστήμες. 3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής. 4ο επιστημονικό 

πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής. Ως επιστημονικό πεδίο νοείται, ένα σύνολο 

ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα Τμήματα 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. β) Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται 

ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, ως εξής: αα) Οι 

υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις 

Σχολές και τα Τμήματα του πρώτου (1ου) Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία 

εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, 

η Ιστορία και η Κοινωνιολογία. ββ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού θετικών 

σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του δεύτερου (2ου) επιστημονικού 

πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα 

και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά. γγ) Οι υποψήφιοι της ομάδας 

προσανατολισμού σπουδών υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του τρίτου 

(3ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία. δδ) Οι υποψήφιοι 

της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις 

σχολές και τα τμήματα του τέταρτου (4ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα 

οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα 

Μαθηματικά, η Πληροφορική και η Οικονομία. 6. Πριν το άρθρο 13Α τίθεται τίτλος 

κεφαλαίου ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1 Κοινές διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση όλων των τύπων λυκείων» 7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13Α μετά τις λέξεις 

«Ειδικά Μαθήματα» προστίθενται οι λέξεις «Μουσικά Μαθήματα». 8. Μετά το άρθρο 13Β 

προστίθενται άρθρα 13Γ και 13Δ, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που έχουν ως εξής: «Άρθρο 13Γ Πρόσβαση 

παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου 

οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να 

διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 

Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών 

Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του 
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Υπουργείου Τουρισμού, στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της 

Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και 

των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων για τα ακαδημαϊκά έτη που 

έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν: α) είτε, εφόσον έχουν 

συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να 

μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων 

κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή 

μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που 

συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού 

εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους 

τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και 

πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που 

αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται 

σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το 

αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν 

στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού χωρίς νέα 

εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την 

εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 και της υποπερίπτωσης 

ββ` της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου 

απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά 

κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται 

μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 

των ημερήσιων ΓΕ.Λ., β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές 

εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του 

ημερήσιου ΓΕ.Λ., γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ, καθώς και τους κατόχους ισότιμου 

τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν 

στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και προϋποθέσεις που 

ισχύουν για την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

13 και στην περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 4. 2. Για την εφαρμογή του 

παρόντος και για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας για πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση για όσους αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο, από το διδακτικό έτος 

2020-2021 και εφεξής, προσμετράται ο βαθμός απολυτηρίου, σύμφωνα με την περίπτωση 

α` της παραγράφου 5 του άρθρου 4. 3. Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που συμμετέχουν 

στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση 

των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό, όπου επιλέγουν 

όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα 

με το άρθρο 4Α. 4. Οι απόφοιτοι του παρόντος άρθρου δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε 

ΤΕΠ με τη διαδικασία της υποπερίπτωσης. ββ` της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 και της 

υποπερίπτωσης βββ` της υποπερίπτωσης. αα` της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του 

άρθρου 4. 5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για Σχολές και Τμήματα, στα οποία 

η εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του 

άρθρου 13Δ. Άρθρο13ΔΤελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις 1. Με απόφαση του Υπουργού 
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Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

καθορίζονται: α) ο χρόνος υποβολής της Α` Δήλωσης προτίμησης αποφοίτων της Β` τάξης 

ΓΕ.Λ., η διαδικασία υποβολής, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων που ο υποψήφιος μπορεί να 

δηλώσει, ο τρόπος επεξεργασίας των προτιμήσεων από τον οποίο θα προκύψουν οι σχολές 

ΤΕΠ και ΤΠΠΕ, ο τρόπος γνωστοποίησης των ΤΕΠ και ΤΠΠΕ στους υποψηφίους, β) ο χρόνος, 

τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης των μαθητών της Γ` τάξης ΓΕ.Λ. που έχουν ένα 

τουλάχιστον ΤΕΠ στην αρχική τους δήλωση, σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις ή θα εισαχθούν σε ΤΕΠ, γ) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της 

αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και 

στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με 

βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου 

όπου απαιτείται, ε) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης 

(μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 

του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαι- τούμενα δικαιολογητικά, στ) μετά από πρόταση των 

οικείων Τμημάτων και Σχολών, τα Τμήματα και οι Σχολές, για την εισαγωγή στα οποία 

απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, 

καθώς και τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις 

που απαιτούνται, ζ) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των ειδικών 

μαθημάτων, των πρακτικών δοκιμασιών ή υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής 

της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της 

προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια, η) η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 4 στα Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το 

αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου κάθε σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους, θ) ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, 

Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του 

προηγούμενου εδαφίου εκ-δίδεται μέχρι τις 30 Μαΐου κάθε έτους ύστερα από γνώμη της 

οικείας Συγκλήτου και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους, 

ι) ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: α) άρθρο 

34 του ν. 2725/ 1999 (Α` 121), β) παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α` 188) και γ) άρθρο 

35 του ν. 3794/2009 (Α` 156), ια) οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το 

πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο 

διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των 

επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο 

βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον 

τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των 

γραπτών, ιβ) η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων 

για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 

ιγ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των 

υποψηφίων, ιδ) οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών 

δοκιμασιών, ιε) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, 

η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και 
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στα οικεία Τμήματα ή Σχολές εισαγωγής, ιστ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής 

των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την 

οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιζ) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 2. Με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των 

οικείων Σχολών ή Τμημάτων, μπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του 

γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένων Τμημάτων, όπως ιδίως Τμημάτων Σχολών Καλών 

Τεχνών, να εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του παρόντος και 

να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών 

στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα 

αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την εφαρμογή της παρούσας. 3. α) Οι διατάξεις 

του παρόντος δεν θίγουν ειδικές διατάξεις που θέτουν πρόσθετες προϋποθέσεις, 

διαδικασίες και όρους εισαγωγής για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Α.Σ.Ε.Ι.), τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της 

Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και 

των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. β) Με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση 

Υπουργού καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων ανά Σχολή στα Ανώτατα Στρατιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), 

τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού 

Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. Η 

απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους και ισχύει 

για τις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους. γ) Με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση 

Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των διατάξεων για 

την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλες σχολές αρμοδιότητας άλλων 

Υπουργείων, καθώς και ο καθορισμός ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής που 

προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών και των αναγκαίων λεπτομερειών. δ) 

Με την κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της 

περίπτωσης α` της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2638/1998 (Α` 204), καθορίζονται και θέματα 

σχετικά με τη συμπλήρωση των κενών θέσεων, που μπορεί να προκύπτουν μετά την 

εισαγωγή στις Α.Ε.Ν., με βάση τους πίνακες επιλαχόντων και κατά φθίνουσα βαθμολογική 

σειρά που αποστέλλονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το 

Υπουργείο Παιδείας,`Ερευνας και Θρησκευμάτων. 4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν 

τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α` 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 

του ν. 4589/2019.». 9. Το άρθρο 42 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως 

εξής: α) Η παράγραφος 1 καταργείται. β) Στην εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 2 

διαγράφονται οι λέξεις «των αρμόδιων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και 

Καλλιτεχνικά Σχολεία και», ενώ οι περιπτώσεις β` και γ` της ίδιας παραγράφου, όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α` 118), την 

παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α` 83) και την περίπτωση β` της παραγράφου 

1 του άρθρου 24 του ν. 4559/2018 (Α` 142), αντικαθίστανται ως εξής: «β) αα) Καθορίζονται 

τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά 
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Λύκεια. Στη Γ` Τάξη ΓΕ.Λ. όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των 

ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι 

θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, από τα οποία το ένα θα διδάσκεται 

μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. ββ) Καθορίζονται τα ωρολόγια 

προγράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. γ) Καθορίζεται η κατανομή των 

μαθημάτων σε ομάδες και κλάδους και ο τρόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, 

ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά 

τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, ο τρόπος φύλαξης των 

γραπτών, η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων 

εξετάσεων, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των 

προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, ο τρόπος διαβίβασης των 

θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ` Λυκείου, ο τρόπος κατανομής των σχολικών 

μονάδων σε ομάδες σχολείων για τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση 

συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων και οι αρμοδιότητες 

αυτών, η διαδικασία κατάρτισης βαθμολογικών πινάκων απολυτηρίων εξετάσεων, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα γ) Στην παράγραφο 8 προστίθενται περιπτώσεις ε` και στ` που έχουν 

ως εξής: ε) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των 

μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, και στ) την 

οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων. 10. Το 

άρθρο 43 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως εξής: α) Η περίπτωση α` της 

παραγράφου 1 καταργείται. β) Μετά την περίπτωση ιδ` της παραγράφου 2 προστίθεται 

περίπτωση ιε` ως εξής: ιε) καθορίζονται ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των 

επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η βαθμολόγηση 

των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, η 

αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, ο 

τρόπος φύλαξης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. «γ) Στο πρώτο 

εδάφιο της παραγράφων 3, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4452/ 

2017 (Α` 17), οι λέξεις «στην περίπτωση γγ` της υποπαραγράφου Α` της παρ. 1 του άρθρου 

13 του ν. 4186/2013» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην παρ. 3 του άρθρου 13» και στις 

περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 3 το αρκτικόλεξο «Τ.Ε.Ι.» αντικαθίσταται από το 

αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.». 11. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: α) δεν προσμετράται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο 

βαθμός του απολυτηρίου της Γ` Τάξης ΓΕ.Λ., σύμφωνα με την περίπτωση α` της παραγράφου 

5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1, αλλά μόνο ο 

μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου 

επιστημονικού πεδίου, β) η Α` δήλωση προτίμησης που προβλέπεται στην περίπτωση α` της 

παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1, 

δεν υποβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου, αλλά έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 από τους μαθητές της 

Γ Τάξης ΓΕ.Λ., γ) οι αποφάσεις των περιπτώσεων η` και θ` της παραγράφου 1 του άρθρου 13Δ 

εκδίδονται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019. 12. α) Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε Γ` τάξη ΓΕ.Λ. 

νοείται εκτός από τη Γ` τάξη ημερήσιου και εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ` τάξη του 

τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ.. β) Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α` 102), 

ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
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εκπαίδευση. γ) Ειδικά για εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 20192020, οι υποψήφιοι των 

ΕΠΑ.Λ. που έχουν συμμετάσχει κατά τα δύο προηγούμενα έτη στις πανελλαδικές εξετάσεις 

ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση, θα 

διεκδικήσουν ενιαία τις θέσεις εισαγωγής του 10% στο σύνολο των Σχολών, Τμημάτων και 

Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων στα οποία έχουν πρόσβαση τα ΕΠΑ.Λ.. 13. 

Καταργούνται, με έναρξη ισχύος, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από το 

ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021: α) οι παράγραφοι 2 έως 7 του άρθρου 3, η παράγραφος 2 του 

άρθρου 13, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α` 

258), του ν. 4186/2013, β) η παράγραφος 33 του άρθρου 39, οι παράγραφοι 3 και 4, η 

περίπτωση β` της παραγράφου 5 και η παράγραφος 7 του άρθρου 42, η περίπτωση β` της 

παραγράφου 6 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013, γ) οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 42 

του ν. 4351/ 2015 (Α` 164), δ) το άρθρο 2 με εξαίρεση τις παραγράφους 4 και 8 και η 

παράγραφος 4 του άρθρου 2Α του ν. 2525/1997. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν 

κατ` εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων, καθώς και όσες προβλέπονται στην παράγραφο 

5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή 

τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. 14. Καταργείται από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος η παράγραφος 7 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013. ». 

Με το άρθρο 167: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 13Γ του ν. 4186/2013, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 13Γ  

Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου 

οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να 

διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 

Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών 

Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του 

Υπουργείου Τουρισμού, στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της 

Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και 

των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων για τα ακαδημαϊκά έτη που 

έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν: α) είτε, εφόσον έχουν 

συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να 

μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων 

κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή 

μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που 

συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού 

εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους 

τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και 

πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που 

αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται 

σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το 

αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν 

στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού χωρίς νέα 

εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την 
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εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 και της υποπερίπτωσης 

ββ` της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου 

απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά 

κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται 

μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 

των ημερήσιων ΓΕ.Λ., β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές 

εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του 

ημερήσιου ΓΕ.Λ., γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ, καθώς και τους κατόχους ισότιμου 

τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν 

στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και προϋποθέσεις που 

ισχύουν για την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

13 και στην περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 4. 2. Για την εφαρμογή του 

παρόντος και για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας για πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση για όσους αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο, από το διδακτικό έτος 

2020-2021 και εφεξής, προσμετράται ο βαθμός απολυτηρίου, σύμφωνα με την περίπτωση 

α` της παραγράφου 5 του άρθρου 4. 3. Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που συμμετέχουν 

στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση 

των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό, όπου επιλέγουν 

όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα 

με το άρθρο 4Α. 4. Οι απόφοιτοι του παρόντος άρθρου δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε 

ΤΕΠ με τη διαδικασία της υποπερίπτωσης. ββ` της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 και της 

υποπερίπτωσης βββ` της υποπερίπτωσης. αα` της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του 

άρθρου 4. 5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για Σχολές και Τμήματα, στα οποία 

η εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του 

άρθρου 13Δ.» 

Με το άρθρο 168: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 83 του ν. 4610/2019, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 83 1. Για 

την ανάπτυξη των ιδιαίτερων δυνατοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του 

πειραματικού σχολείου, όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης 

γεωγραφικής περιοχής του, δημιουργούνται όμιλοι εκτός ωρολογίου προγράμματος, ο 

καθένας τον οποίων λειτουργεί μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα. Οι όμιλοι δημιουργούνται 

με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων 

και αφορούν γνωστικούς τομείς, όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η 

λογοτεχνία, η ιστορία και άλλους, καθώς και λοιπά πεδία όπως η μουσική, τα εικαστικά, ο 

αθλητισμός κ.ά.. Για την εγγραφή των μαθητών στους ομίλους κατατίθεται υπεύθυνη 

δήλωση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. 2. Οι εκπαιδευτικοί 

συμμετέχουν στους ομίλους εντός του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας 

τους. 3. Μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α` 102) στην οποία ανήκει το πειραματικό 

σχολείο, μπορούν να εγγραφούν στους ομίλους του πειραματικού αυτού σχολείου, ύστερα 

από αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, η οποία υποβάλλεται στο ΕΠ.Ε.Σ.. 4. Αν 

σε πειραματικό σχολείο δεν λειτουργούν όμιλοι για τον γνωστικό τομέα για τον οποίο 
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ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορούν να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού πειραματικού 

σχολείου, με τη διαδικασία της παραγράφου 3.». 

2. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 

89 1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς του άρθρου 74 και εντάσσονται σε 

ομάδα σχολείων του άρθρου 48 του ν. 4547/2018. 2. Τα άρθρα 76, 77, 79, 82, 83, 84 και 85 

εφαρμόζονται και στα πρότυπα σχολεία.». 

3. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4610/2019, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 

94 1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιστημονική 

Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.). 2. Ο αριθμός των μελών, ο 

τρόπος και η διαδικασία συγκρότησης και της λειτουργίας της Ε.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και η 

διάρκεια της θητείας της καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) γνωμοδοτεί για τη μετατροπή 

σχολείου ως πειραματικού, β) γνωμοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας ως 

πειραματικής, γ) γνωμοδοτεί για τον χαρακτηρισμό τμήματος ή τμημάτων σχολείου ως 

πειραματικών, δ) γνωμοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα πειραματικά 

σχολεία, ε) γνωμοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών 

στα πρότυπα γυμνάσια, στ) γνωμοδοτεί για τη συνεργασία πειραματικών και πρότυπων 

σχολείων με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς, ζ) γνωμοδοτεί για την τροποποίηση του 

αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με την περίπτωση β` της 

παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος. 4. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από 

το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων εξειδικεύεται περαιτέρω η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της 

Ε.Ε.Π.Π.Σ.. 5. Το άρθρο 135 του ν. 4604/2019 (Α` 50) καταργείται από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. που έχει ορισθεί με βάση την ανωτέρω διάταξη, ασκεί τις 

αρμοδιότητες του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων δύναται να λήξει η θητεία της ήδη υπηρετούσας Ε.Ε.Π.Π.Σ.». 

4. Τροποποιείται  το άρθρο 96 του ν. 4610/2019, το οποίο έχει ως εξής:  «Άρθρο 96 Για τα 

θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά 

οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.». 

 

Με το άρθρο 169: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 2 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 2 
 1. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 

2005/36/ΕΚ του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποίος 

επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει 

τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε 

ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα. Ομοίως, οι 

διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους, ο 

οποίος έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος 
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καταγωγής. 2. Όταν για ένα συγκεκριμένο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα έχουν 

θεσπισθεί, με χωριστή κοινοτική νομοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθμίσεις που σχετίζονται 

άμεσα με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, δεν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες 

διατάξεις του παρόντος διατάγματος. 5. Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στο 

λειτούργημα του συμβολαιογράφου». 

2. Τροποποιείται το άρθρο 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), το οποίο έχει ως εξής: « Αρθρο 3 
 Ορισμοί (Αρθρο 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) 1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος 

νοούνται ως: α) "νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα": η επαγγελματική δραστηριότητα ή 

το σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας από 

τους όρους άσκησης εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών, κανονιστικών ή 

διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων 

ειδικότερα, όρο άσκησης συνιστά η χρήση επαγγελματικού τίτλου που περιορίζεται, βάσει 

νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μόνο σε όποιον κατέχει συγκεκριμένο 

επαγγελματικό προσόν. Όταν το ανωτέρω εδάφιο δεν έχει εφαρμογή, επάγγελμα 

αναφερόμενο στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εξομοιώνεται προς νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα. β) "επαγγελματικά προσόντα": τα προσόντα που πιστοποιούνται 

από τίτλο εκπαίδευσης, από βεβαίωση επάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 11, στοιχείο 

α), εδάφιο (i) ή/και από επαγγελματική πείρα. γ) "τίτλος εκπαίδευσης": τα διπλώματα, 

πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει 

οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω 

κράτους, και βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική εκπαίδευση που έχει 

αποκτηθεί, κατά κύριο λόγο, στην Κοινότητα. Όταν δεν έχει εφαρμογή το ανωτέρω εδάφιο, 

τίτλος εκπαίδευσης αναφερόμενος στην παράγραφο 3 εξομοιώνεται προς τίτλο 

εκπαίδευσης. δ) "αρμόδια αρχή": οποιαδήποτε αρχή ή οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί 

ειδικά από τα κράτη μέλη να χορηγεί ή να παραλαμβάνει τους τίτλους εκπαίδευσης και άλλα 

έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς και να παραλαμβάνει τις αιτήσεις και να λαμβάνει τις 

αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα. ε) "νομοθετικά ρυθμιζόμενη 

εκπαίδευση": κάθε εκπαίδευση η οποία είναι άμεσα προσανατολισμένη στην άσκηση 

συγκεκριμένου επαγγέλματος και συνίσταται σε κύκλο σπουδών που ενδεχομένως 

συμπληρώνεται από επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή άσκηση 

του επαγγέλματος. Η διάρθρωση και το επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης ή της άσκησης του επαγγέλματος ρυθμίζονται από 

νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του οικείου κράτους μέλους ή υπόκεινται 

σε έλεγχο ή έγκριση εκ μέρους της αρμόδιας προς τούτο αρχής. στ) «επαγγελματική 

εμπειρία»: η πραγματική και νόμιμη άσκηση πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμης μερικής 

απασχόλησης του σχετικού επαγγέλματος σε ένα κράτος μέλος, ζ) "πρακτική άσκηση 

προσαρμογής": η άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, η οποία 

πραγματοποιείται στην Ελλάδα υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου επαγγελματία και 

συνοδεύεται, ενδεχομένως, από συμπληρωματική εκπαίδευση. Η πρακτική άσκηση 

προσαρμογής υπόκειται σε αξιολόγηση. Το καθεστώς του οποίου απολαύει εντός της 

ελληνικής επικράτειας ο ασκούμενος, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα παραμονής, τις 

υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές, τις αποζημιώσεις και τις αποδοχές, 

διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο. 

η) «δοκιμασία επάρκειας»: δοκιμασία που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις, 
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δεξιότητες και ικανότητες του αιτούντος και διενεργείται ή αναγνωρίζεται από την αρχή του 

άρθρου 54 με σκοπό να αξιολογηθεί η ικανότητα του αιτούντος να ασκήσει νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα. Για τη διενέργεια της δοκιμασίας αυτής η αρχή του 

άρθρου 54 με βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία με την 

εκπαίδευση του αιτούντος, καταρτίζει κατάλογο των τομέων γνώσεων, οι οποίοι δεν 

καλύπτονται από το δίπλωμα ή από άλλους τίτλους εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών. Στη 

δοκιμασία επάρκειας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο αιτών είναι 

αναγνωρισμένος επαγ- γελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή στο κράτος μέλος 

προέλευσής του. Η δοκιμασία αυτή καλύπτει τομείς γνώσεων που επιλέγονται μεταξύ αυτών 

που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος στην Ελλάδα. Η εν λόγω δοκιμασία μπορεί επίσης 

να καλύπτει τη γνώση της δεοντολογίας που ισχύει, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 

για τις οικείες δραστηριότητες. Οι λεπτομερείς κανόνες της δοκιμασίας επάρκειας, καθώς και 

το νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται ο αιτών που επιθυμεί να προετοιμαστεί στην 

Ελλάδα, καθορίζονται από την αρχή του άρθρου 54. θ) "διευθυντής επιχείρησης": κάθε 

πρόσωπο που έχει ασκήσει σε επιχείρηση του αντίστοιχου επαγγελματικού κλάδου: i) τα 

καθήκοντα διευθυντή επιχείρησης ή υποκαταστήματος επιχείρησης ή ii) τα καθήκοντα 

αναπληρωτή του επιχειρηματία ή του διευθυντή της επιχείρησης, εφόσον τα καθήκοντα 

αυτά συνεπάγονται ευθύνη ανάλογη με την ευθύνη του επιχειρηματία ή του διευθυντή της 

επιχείρησης ή iii) τα καθήκοντα διευθυντικού στελέχους επιφορτισμένου με καθήκοντα 

εμπορικής ή/και τεχνικής φύσεως και υπεύθυνου για ένα ή περισσότερα τμήματα της 

επιχείρησης. ι) «επαγγελματική πρακτική άσκηση»: με την επιφύλαξη του άρθρου 46 παρ. 4 

του παρόντος διατάγματος, μια περίοδος επαγγελματικής πρακτικής άσκησης υπό επίβλεψη, 

υπό τον όρο ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αποτελεί προϋπόθεση για την 

πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, και η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί 

κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση 

διπλώματος, ια) «ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα»: ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό με 

το οποίο αποδεικνύεται είτε ότι ο επαγγελματίας πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

για την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα σε προσωρινή και περιστασιακή βάση είτε η 

αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για εγκατάσταση στην Ελλάδα, ιβ) «διά βίου 

μάθηση»: κάθε γενική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μη τυπική 

εκπαίδευση και άτυπη μάθηση που έχει λάβει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του, με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, η οποία 

μπορεί να περιλαμβάνει και επαγγελματική δεοντολογία, ιγ) «επιτακτικοί λόγοι γενικού 

συμφέροντος»: λόγοι οι οποίοι αναγνωρίζονται ως επιτακτικοί στη νομολογία του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδ) «Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και 

Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή μονάδων ECTS»: το σύστημα μονάδων για την 

ανώτατη εκπαίδευση που χρησιμοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. 

2. Εξομοιώνεται προς νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα το επάγγελμα που ασκείται από 

τα μέλη ένωσης ή οργάνωσης του παραρτήματος Ι του παρόντος διατάγματος. Οι ενώσεις ή 

οργανώσεις που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο έχουν ιδίως ως στόχο την προαγωγή και 

διατήρηση της στάθμης του οικείου επαγγέλματος σε υψηλά επίπεδα. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου τυγχάνουν αναγνωρίσεως υπό ειδική μορφή σε κράτος μέλος και 

χορηγούν στα μέλη τους τίτλο εκπαίδευσης, τα υποβάλλουν σε κανόνες επαγγελματικής 

συμπεριφοράς, τους οποίους θεσπίζουν οι ίδιες και παρέχουν σ` αυτά το δικαίωμα να κάνουν 
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χρήση τίτλου ή συντομογραφίας ή ιδιότητας που αντιστοιχεί προς αυτόν τον τίτλο 

εκπαίδευσης. 3. Εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης κάθε τίτλος εκπαίδευσης που 

χορηγείται από τρίτη χώρα, εφόσον ο κάτοχος του διαθέτει στο συγκεκριμένο επάγγελμα 

τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους, το οποίο αναγνώρισε τον εν 

λόγω τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, και εφόσον η 

επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος. 4. Οι παράγραφοι 2 

και 3 δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 

2. 5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης 

εκπαίδευσης» ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και 

φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας 

σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και 

τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό 

κύκλο σπουδών, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.». 

3.  Τροποποιείται το άρθρο 4 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), το οποίο έχει ως εξής: « Αρθρο 4 
 Αποτελέσματα της αναγνώρισης (Αρθρο 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) 1. Η αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχει στους 

δικαιούχους τη δυνατότητα να αποκτήσουν στην Ελλάδα πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα για 

το οποίο διαθέτουν τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής και να το ασκούν στην Ελλάδα 

υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους Έλληνες υπηκόους. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος 

διατάγματος, το επάγγελμα που επιθυμεί να ασκήσει ο αιτών στην Ελλάδα είναι το ίδιο με 

εκείνο, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, εφόσον οι 

καλυπτόμενες δραστηριότητες είναι συγκρίσιμες. 4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 

1, η μερική πρόσβαση σε ένα επάγγελμα στην Ελλάδα παρέχεται υπό τους όρους που 

ορίζονται στο άρθρο 4στ του παρόντος διατάγματος.». 

4. Τροποποιείται το άρθρο 14 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), το οποίο έχει ως εξής: «Αρθρο 14  

Αντισταθμιστικά μέτρα (Αρθρο 14 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) 1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει την 

αρμόδια αρχή του άρθρου 54 να απαιτεί από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής 

άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ` ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία 

επάρκειας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν: α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο 

αιτών αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από 

την εκπαίδευση στην Ελλάδα, β) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα 

περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές 

δραστηριότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος 

καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τομείς 

γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση 

επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών. 2. Όταν η αρμόδια αρχή κάνει 

χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, οφείλει να παρέχει στον 

αιτούντα την ευχέρεια επιλογής μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της 

δοκιμασίας επάρκειας. Εφόσον η αρμόδια αρχή φρονεί ότι, για ένα συγκεκριμένο 

επάγγελμα, είναι απαραίτητη η παρέκκλιση από την επιλογή που παρέχεται στον αιτούντα 

μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας δυνάμει του 

πρώτου εδαφίου, ενημερώνει σχετικώς εκ των προτέρων τα άλλα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσκομίζοντας κατάλληλη αιτιολόγηση για την εν 
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λόγω παρέκκλιση. Η παρέκκλιση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο δύναται να 

εφαρμοστεί μόνον εάν παρέλθουν τρεις μήνες, αφότου η Επιτροπή λάβει από την αρχή του 

άρθρου 54 όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την παρέκκλιση, χωρίς να θεσπίσει 

εκτελεστική πράξη με την οποία να ζητά την άρση της σχεδιαζόμενης παρεκκλίσεως ως 

ακατάλληλης ή αντίθετης με τη νομοθεσία της Ένωσης. Ελλείψει αντίδρασης εκ μέρους της 

Επιτροπής κατά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, η παρέκκλιση δύναται να εφαρμοστεί. 3. 

Κατά παρέκκλιση της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σύμφωνα με την οποία ο 

αιτών έχει το δικαίωμα επιλογής, όσον αφορά τα επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων 

απαιτείται συγκεκριμένη γνώση του εθνικού δικαίου και των οποίων ουσιαστικό και σταθερό 

στοιχείο της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι η παροχή συμβουλών ή/και βοήθειας 

σχετικά με το εθνικό δίκαιο, η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 μπορεί να ορίζει είτε περίοδο 

προσαρμογής είτε δοκιμασία επάρκειας. Αυτό ισχύει επίσης στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχεία β) και γ), δ) σχετικά με τους ιατρούς και τους 

οδοντιάτρους, στ) εάν ο μετανάστης ζητεί αναγνώριση σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο οι 

οικείες επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται από νοσοκόμους υπεύθυνους για την 

παροχή γενικής περίθαλψης ή ειδικευμένους νοσοκόμους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου 

εκπαίδευσης ειδικότητας και οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στην εκπαίδευση για την απόκτηση 

των τίτλων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, σημείο 5.2.2 και στο άρθρο 10 στοιχείο 

ζ). Στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 10 α), η αρμόδια αρχή του άρθρου 54 

δύναται να απαιτήσει περίοδο προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας όταν ο μετανάστης 

προτίθεται να ασκήσει, ως αυτοαπασχολούμενος ή ως διευθυντής επιχειρήσεως, 

επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν τη γνώση και εφαρμογή ισχυόντων 

ειδικών εθνικών κανόνων, στο μέτρο που η γνώση και εφαρμογή των εθνικών αυτών 

κανόνων απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας για την πρόσβαση των Ελλήνων 

υπηκόων στη σχετική δραστηριότητα. Κατά παρέκκλιση από την αρχή του δικαιώματος του 

αιτούντος να επιλέξει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή του άρθρου 

54 μπορεί να προσδιορίσει είτε μία περίοδο προσαρμογής είτε μία δοκιμασία επάρκειας σε 

περίπτωση που: α) ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται στο στοιχείο α) του 

άρθρου 11, υποβάλει αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του εφόσον 

ο εθνικός επαγγελματικός τίτλος που απαιτείται κατατάσσεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 

11, ή β) ο κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται στο στοιχείο β) του άρθρου 11, 

υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του, εφόσον ο εθνικός 

επαγγελματικός τίτλος που απαιτείται κατατάσσεται στα στοιχεία δ) και ε) του άρθρου 11.  

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σε περίπτωση που ο 

κάτοχος επαγγελματικού τίτλου που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 11 υποβάλει 

αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του, εφόσον ο εθνικός 

επαγγελματικός τίτλος που απαιτείται κατατάσσεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 11, η 

αρμόδια αρχή του άρθρου 54 δύναται να επιβάλει τόσο περίοδο προσαρμογής όσο και 

δοκιμασία επάρκειας. 4. Για λόγους εφαρμογής των παραγράφων 1 και 5, νοούνται ως 

«τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τομείς των οποίων η γνώση, οι αποκτηθείσες 

δεξιότητες και ικανότητες είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος και ως προς 

τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο μετανάστης παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις 

όσον αφορά το περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα. 5. Η 

παράγραφος 1 εφαρμόζεται δεόντως τηρούμενης της αρχής της αναλογικότητας. Ειδικότερα, 

εάν η αρχή του άρθρου 54 προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα την πραγματοποίηση 
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πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή την υποβολή του σε δοκιμασία επάρκειας, πρέπει 

καταρχάς να εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που έχει 

αποκτήσει ο αιτών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας του ή μέσω διά βίου 

μάθησης, για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα, σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή μερικώς, 

την ουσιώδη διαφορά για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 4. 6. Η δοκιμασία 

επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρμογής του παρόντος άρθρου διενεργείται από την 

οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου. 6α. Η απόφαση επιβολής μιας πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή μιας 

δοκιμασίας επάρκειας πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση. Ειδικότερα, στον 

αιτούντα πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) το επίπεδο επαγγελματικών 

προσόντων που απαιτείται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και το επίπεδο 

επαγγελματικών προσόντων που κατέχει ο αιτών σύμφωνα με την ταξινόμηση που ορίζεται 

στο άρθρο 11 και β) οι ουσιαστικές διαφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και οι 

λόγοι για τους οποίους οι εν λόγω διαφορές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εμπειρίας ή 

μέσω διά βίου μάθησης για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο 

φορέα. 6β. Η αρχή του άρθρου 54 υποβάλλει τον αιτούντα στη δοκιμασία επάρκειας που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 το αργότερο εντός έξι μηνών μετά την αρχική απόφασή της 

για την υποβολή του στη δοκιμασία αυτή. 7. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η αρμόδια 

επαγγελματική οργάνωση ή δημόσια αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος 

άρθρου, οι όροι και οι διαδικασίες για τη διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας και της 

πρακτικής άσκησης προσαρμογής, ο τρόπος επίβλεψης και αξιολόγησης αυτών και κάθε 

άλλο κριτήριο, το οποίο θεωρείται απαραίτητο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου. 8. Οι παράγραφοι 1 έως 7 δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που υπάγονται 

στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.». 

5. Τροποποιείται το άρθρο 54 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), το οποίο έχει ως εξής: «Αρθρο 54 
Αρμόδιες Αρχές (Αρθρο 56 § 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) 1. Αρμόδια Αρχή για να δέχεται τις 
αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί 
τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 
Ι) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ), είναι 
το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Ο Υπουργός 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω 
αποφάσεων υπό τους όρους του άρθρου 50. 2. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. είναι επίσης αρμόδιο για να 
εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των κτηνιάτρων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.3. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να 
δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν διάταγμα έγγραφα, να λαμβάνει τις αποφάσεις 
χορηγήσεως άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος ή τίτλου ειδικότητας των ιατρών, 
νοσοκόμων, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, μαιών/μαιευτών, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του παρόντος διατάγματος, 
καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της επαγγελματικής εγκατάστασης των ως άνω επαγγελματιών 
ή της περιφέρειας στην οποία αυτοί προτίθενται να εγκατασταθούν. 4. Αρμόδια Αρχή για να 
χορηγεί ή να δέχεται τα, προβλεπόμενα στο παρόν διάταγμα, έγγραφα και να λαμβάνει τις 
αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Οικονομολόγου και Λογιστή 

326



182 
 

Φοροτεχνικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, 
καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται το Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας. 5. Οι Αρμόδιες Αρχές που δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και εκδίδουν 
αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος διατάγματος είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων 
εκπαίδευσης (Τίτλος III, Κεφάλαιο I) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής 
πείρας (Τίτλος III, Κεφάλαιο II), είναι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις που είναι 
οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.»  
 
6. Τροποποιείται το άρθρο 57 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), το οποίο έχει ως εξής: « Αρθρο 57 
Διαδικασία αναγνωρίσεως  επαγγελματικών προσόντων (Αρθρο 51 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) 
1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την 
Οδηγία 2005/ 36/ ΕΚ, γίνεται με βεβαίωση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς 
τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος. 2. Η αίτηση 
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του 
Παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα έγγραφα 
και πιστοποιητικά του παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός 
μηνός από την παραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Η 
αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του 
παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η διαδικασία εξέτασης αίτησης αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και 
οπωσδήποτε εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα σε 
περιπτώσεις που εμπίπτουν στα κεφάλαια Ι και II του Τίτλου III του παρόντος διατάγματος. 
5. Από την έκδοση της βεβαίωσης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο 
επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε αρμόδια 
επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια διοικητική αρχή υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να 
ενεργήσουν την εγγραφή του στα οικεία μητρώα και να εκδώσουν την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος. 
6. Η απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή η μη έκδοση της, δύναται να 

προσβληθεί με ένδικα μέσα ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.». 

 

Με το άρθρο 171: 

1. Καταργείται το άρθρο 98 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 98 

Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 Το π.δ. 38/2018 (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής: 1. Η 

παράγραφος 2 του άρθρου 1 καταργείται. 2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 

καταργούνται. 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 καταργείται. 4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 

14 τροποποιείται ως εξής: 6. Η δοκιμασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρμογής του 

παρόντος άρθρου διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι 

οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 5.α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 

54, όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 17 της παραγράφου Θ.16 του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του ν. 

4485/2017 (Α΄ 114), τροποποιούνται ως εξής: «1. Αρμόδια Αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις 

των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών 
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προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του 

γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι) είτε επί τη 

βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ), είναι το 

Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Ο Υπουργός 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω 

αποφάσεων υπό τους όρους του άρθρου 50. 2. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. είναι επίσης αρμόδιο για να 

εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των κτηνιάτρων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.». β) Στο τέλος του άρθρου 54 

προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής: 4.  Αρμόδια Αρχή για να χορηγεί 

ή να δέχεται τα, προβλεπόμενα στο παρόν διάταγμα, έγγραφα και να λαμβάνει τις 

αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Οικονομολόγου και Λογιστή 

Φοροτεχνικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, 

καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται το Οικονομικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας. 5. Οι Αρμόδιες Αρχές που δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και εκδίδουν 

αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος διατάγματος είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων 

εκπαίδευσης (Τίτλος III, Κεφάλαιο I) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής 

πείρας (Τίτλος III, Κεφάλαιο II), είναι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις που είναι 

οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.». 6. Το άρθρο 54Α καταργείται. 7. Το 

άρθρο 55 καταργείται. 8. Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος «Συγκρότηση και 

λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων» αντικαθίσταται με 

τον τίτλο «Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του π.δ. 38/2010». β) Η παράγραφος 1 

αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

(Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) αποφαίνεται επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, 

σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του 

Κεφαλαίου III του Τίτλου III του παρόντος.». γ) Οι παράγραφοι 2 έως 17 καταργούνται. 9. α) 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η αναγνώριση του δικαιώματος 

ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/ 36/ ΕΚ, γίνεται με 

βεβαίωση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.». β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 57 καταργείται. γ) 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Από την έκδοση της βεβαίωσης 

του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια διοικητική 

αρχή υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσουν την εγγραφή του στα οικεία μητρώα 

και να εκδώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.». δ) Η παράγραφος 8 καταργείται με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 99. ε) Η παράγραφος 9 του άρθρου 57 

καταργείται. 10. Το άρθρο 57Α καταργείται. 11. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτωση 26 της παραγράφου Θ.16 του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), αντικαθίστανται ως εξής: «α) Δέχεται τις αιτήσεις 

των ενδιαφερομένων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τις επεξεργάζεται, 

ελέγχει τους φακέλους των αιτούντων και εκδίδει βεβαιώσεις. β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό 

Σημείο Επαφής» για τους ενδιαφερομένους και, ιδίως: Παρέχει στους Έλληνες και τους 

πολίτες των λοιπών κρατών - μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών - 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν 

διάταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ιδίως σχετικά με την εθνική 
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νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της 

κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου υπάρχουν.». 12. Η 

παράγραφος 6 του άρθρου 59Α αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι επαγγελματίες, σχετικά με 

τους οποίους έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε άλλα κράτη- μέλη, ενημερώνονται γραπτώς 

σχετικά με αποφάσεις έκδοσης ειδοποιήσεων ταυτόχρονα με την έκδοση της εν λόγω 

ειδοποίησης και μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των εν λόγω αποφάσεων ή να ασκήσουν 

ενδικοφανή προσφυγή στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. 

αποφαίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί 

το κατά τις κείμενες διατάξεις οικείο ένδικο βοήθημα, καθώς και το ένδικο βοήθημα της 

αγωγής όσον αφορά τυχόν ζημία που προκλήθηκε από μη έγκυρες ειδοποιήσεις που 

εστάλησαν προς άλλα κράτη-μέλη, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση για την 

ειδοποίηση αναφέρει ότι ο επαγγελματίας έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες σχετικά με 

αυτήν.». 13. Το άρθρο 49 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) καταργείται με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 1 του άρθρου 99.».  

2. Καταργείται το άρθρο 99 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 99 

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ΄ 1. Οι εκκρεμείς αιτήσεις, οι οποίες κατατέθηκαν ως την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι αιτήσεις που πρόκειται να κατατεθούν έως τις 

30.10.2022 από μελλοντικούς αποφοίτους, οι οποίοι φοιτούν κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, εξετάζονται από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις. Η ανωτέρω 

διαδικασία σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.03.2020 για τις 

εκκρεμείς αιτήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες το αργότερο έως τις 31.12.2022. 2. Με απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία, τα 

απαιτούμενα έγγραφα και ο τύπος της βεβαίωσης που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από 

το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. 3. Όσοι επιθυμούν ο φάκελός τους να εξεταστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στο άρθρο 50 του π.δ. 38/ 2010, υποχρεούνται να ανακαλέσουν την αρχική τους αίτηση και 

να καταθέσουν νέα.».  

3. Καταργείται η υπ’ αρ. 48066/ΙΑ/31-3-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Β΄ 896), η οποία έχει ως εξής:  «Αριθμ. 48066/ΙΑ  Όροι, προϋποθέσεις και 

διαδικασία πραγματοποίησης γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 57Α΄ του π.δ. 38/2010. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

57Α΄ του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), 

2.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων, των 

προϋποθέσεων και της διαδικασίας πραγματοποίησης της γραπτής δοκιμασίας 

επαγγελματικής ισοδυναμίας που δύναται να επιβληθεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στους ενδιαφερόμενους της παραγράφου 3 του άρθρου 

2 του π.δ. 38/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57Α΄ του ιδίου 
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π.δ. Άρθρο 2 Αρμόδια όργανα Για την πραγματοποίηση της γραπτής δοκιμασίας 

συγκροτούνται τα παρακάτω όργανα: 1. Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γρα-

πτής Δοκιμασίας (Κ.Ε.), συνεπικουρούμενη από ομάδα γραμματειακής υποστήριξης. 2. 

Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων. 3. Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου. Άρθρο 3 Συγκρότηση 

αρμόδιων οργάνων 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) συγκροτείται πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης και 

Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας (Κ.Ε.) για την πραγματοποίηση της Γραπτής Δοκιμασίας 

Επαγγελματικής Ισοδυναμίας, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΣΑΕΠ, τον 

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει η υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010, 

τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 με τους νόμιμους 

αναπληρωτές τους και δύο (2) μέλη από Καθηγητές όλων των βαθμίδων ή/και μέλη 

Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή/και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των 

Α.Ε.Ι., με τους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος και ο 

Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής, εκ των μελών αυτής. Ως Γραμματέας της Κεντρικής 

Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας του ΣΑΕΠ, με τον αναπληρωτή του. 2.  Στην Κεντρική 

Επιτροπή δεν μπορεί να μετέχει όποιος είναι ο ίδιος υποψήφιος ή έχει σύζυγο ή συγγενή εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού υποψήφιο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος 

υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον πρόεδρο της Κ.Ε. 3.  Με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ ορίζονται: α) Τουλάχιστον δύο εισηγητές θεμάτων για κάθε εξε-

ταζόμενο γνωστικό αντικείμενο, από Καθηγητές όλων των βαθμίδων ή/και μέλη Διδακτικού 

Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή/και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. Οι εν 

λόγω εισηγητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη κωλύματος, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2. β) Οι επιτηρητές της διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 7. γ) Οι βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων από τον ίδιο κύκλο προσώπων, που 

προβλέπεται για τους εισηγητές θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9. 4.  Με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ συγκροτείται τριμελής επιτροπή διεξαγωγής της γραπτής 

δοκιμασίας σε κάθε εξεταστικό κέντρο, σύμφωνα με το άρθρο 6. 5.  Με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ συγκροτείται η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, σύμφωνα με το 

άρθρο 8. 6. Όλοι όσοι συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή της γραπτής 

δοκιμασίας έχουν υποχρέωση για απόλυτη εχεμύθεια. Άρθρο 4 Κεντρική Επιτροπή 

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Γραπτής Δοκιμασίας 1. Έργο της Κ.Ε. είναι ιδίως: α) η επιλογή και 

τελική διαμόρφωση των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας για κάθε εξεταζόμενο γνωστικό 

αντικείμενο, η αποστολή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στα εξεταστικά κέντρα δεκαπέντε 

(15) λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για 

τη διασφάλιση του απορρήτου κατά τη σύνταξη, εκτύπωση και αποστολή των θεμάτων στις 

αρμόδιες Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων και την αδιάβλητη διεξαγωγή της γραπτής 

δοκιμασίας. β) η παροχή των αναγκαίων, κατά την κρίση της, διευκρινίσεων και οδηγιών στο 

Βαθμολογικό Κέντρο για την ομαλή και απρόσκοπτη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων 

και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, γ) η σύνταξη του πίνακα αποτελεσμάτων, 

κατόπιν αποστολής της βαθμολογίας των υποψηφίων από την Επιτροπή του Βαθμολογικού 

Κέντρου και η κοινοποί-ησή του, μέσω της υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010, στο 

Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ για την έκδοση των αποτελεσμάτων με την κατάρτιση πίνακα 

επιτυχόντων, δ) η επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα εξεταστικά κέντρα ή στο 

βαθμολογικό κέντρο και για το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείμενες διατάξεις, η 

διασφάλιση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων από όλους τους εμπλεκόμενους, η 
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παράταση του χρόνου της δοκιμασίας σε ορισμένα ή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, εφόσον 

κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αυτή, και γενικά η λήψη 

κάθε αναγκαίου μέτρου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών της 

γραπτής δοκιμασίας και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, ε) η διευθέτηση κάθε 

άλλης λεπτομέρειας οργανωτικής και διαδικαστικής φύσεως. 2. Η Κ.Ε., εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας, είναι δυνατόν να ζητεί τη 

συνδρομή των αστυνομικών αρχών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών και Οργανισμών του 

Δημοσίου. Άρθρο 5 Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης Κεντρικής Επιτροπής 1. Με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ συγκροτείται σε κάθε εξεταστική περίοδο ομάδα γραμμα-

τειακής υποστήριξης της Κ.Ε. αποτελούμενη από μέχρι πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους ή 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπασμένους στην Κεντρική Υπηρεσία 

(Κ.Υ.) του ΥΠΑΙΘ. Έργο της ομάδας αυτής είναι η υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε. και των 

εισηγητών θεμάτων. 2. Η ομάδα γραμματειακής υποστήριξης έχει υποχρέωση για απόλυτη 

εχεμύθεια. Δεν μπορεί να μετέχει σε αυτήν, όποιος έχει συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 

μέχρι και τρίτου βαθμού που είναι υποψήφιος στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Για τη 

μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του 

άρθρου 59 του π.δ. 38/2010. Άρθρο 6 Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων 1.  Με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ ορίζονται τα εξεταστικά κέντρα ανάλογα με τον αριθμό των 

συμμετεχόντων. Με την ίδια απόφαση συγκροτείται σε κάθε εξεταστικό κέντρο τριμελής 

Επιτροπή για τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας αποτελούμενη από δημοσίους 

υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες, τα μέλη της 

Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το οικείο εκπαιδευτικό προσωπικό 

κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Πρόεδρος της 

Επιτροπής αυτής ορίζεται δημόσιος υπάλληλος με βαθμό Α΄ ή ο αρχαιότερος από τα μέλη 

της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και ο βοηθός Γραμματέας από τα δύο άλλα 

μέλη της Επιτροπής. Στην ίδια απόφαση ορίζονται: α) δύο δημόσιοι υπάλληλοι, στους 

οποίους ανατίθεται ο χειρισμός των μηχανημάτων λήψης των θεμάτων. β) μέχρι τέσσερις 

δημόσιοι υπάλληλοι ως επιπλέον βοηθοί γραμματείας και συγκεκριμένα: Από είκοσι έξι 

υποψηφίους έως και πενήντα (26 - 50) ένας βοηθός, από πενήντα ένα έως εκατό (51 - 100) 

δύο βοηθοί, από εκατό ένα έως και εκατό πενήντα (101 - 150) τρεις βοηθοί και από εκατό 

πενήντα ένα και άνω τέσσερις βοηθοί γραμματείας. Σε εξεταστικά κέντρα που ο αριθμός των 

εξεταζομένων υποψηφίων δεν ξεπερνά τους είκοσι πέντε (25) δεν ορίζονται επιπλέον βοηθοί 

γραμματείας. γ) ένας επιστάτης. 2. Κάθε Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου έχει ως έργο: α) Την 

οργάνωση, το συντονισμό και γενικά την ομαλή λειτουργία του εξεταστικού κέντρου, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε., β) Την κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες του 

εξεταστικού κέντρου, τον έλεγχο της ταυτότητας αυτών και την καταγραφή των απόντων, γ) 

Την ανακοίνωση των θεμάτων στους εξεταζόμενους κατά την καθορισμένη ώρα και την 

επιτήρηση των διαγωνιζομένων, δ) Την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 15 της 

απόφασης αυτής πειθαρχικών κυρώσεων, ε) Τη λήψη κάθε μέτρου, που κατά την κρίση της, 

εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας, στ) Τη 

συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή των γραπτών στο Βαθμολογικό Κέντρο, η οποία 

μπορεί να γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε 

μεταφορικό μέσο κρίνεται απαραίτητο, με τη συνοδεία ειδικού απεσταλμένου δημοσίου 

υπαλλήλου του ΥΠΑΙΘ και αστυνομικού οργάνου. Κάθε αποστολή γραπτών συνοδεύεται από 

πρακτικό παράδοσης και παραλαβής υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα ή το 

331



187 
 

βοηθό Γραμματέα της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου. 3. Κάθε Επιτροπή Εξεταστικού 

Κέντρου έχει απαρτία εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι των απόντων. Κατά τη λήψη 

των αποφάσεων, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 4. Η Επιτροπή 

του Εξεταστικού Κέντρου έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη να αντιμετωπίζει 

οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 

γραπτής δοκιμασίας, κατόπιν ενημέρωσης και συνεργασίας με την Κ.Ε. 5.  Δεν μπορεί να 

μετέχει στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου ή στη Γραμματεία της όποιος έχει σύζυγο ή 

συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού που εξετάζεται ως υποψήφιος 

στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη 

δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Άρθρο 7 Επιτηρητές 1. Σε κάθε εξεταστικό 

κέντρο, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, ορίζονται επιτηρητές από δημοσίους 

υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για την επιτήρηση των εξεταζομένων. Εφόσον τα 

εξεταστικά κέντρα αποτελούν σχολικές μονάδες οι επιτηρητές ορίζονται από το οικείο 

εκπαιδευτικό προσωπικό κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης. 2. Δεν μπορεί να οριστεί επιτηρητής όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος 

ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού υποψήφιο στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. 3. Ο αριθμός 

των επιτηρητών σε κάθε αίθουσα γραπτής δοκιμασίας ορίζεται σε δύο (2). Ανά δύο (2) αί-

θουσες ορίζεται επιπλέον ένας επιτηρητής, ως αναπληρωματικός. Άρθρο 8 Βαθμολογικό 

Κέντρο - Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου 1. Ως Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο θα 

αξιολογούνται τα γραπτά, ορίζεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, 

κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα στο κτίριο της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ. Με την ίδια απόφαση 

ορίζεται και η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου, η οποία είναι τριμελής και στην οποία 

μετέχουν, ως Πρόεδρος, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ε., τα μέλη της Κ.Ε. που φέρουν 

την ιδιότητα Καθηγητή όλων των βαθμίδων ή/και μέλους Διδακτικού Επιστημονικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.) ή/και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., με τους αναπληρωτές 

τους. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο γραμματέας της Κ.Ε. ή ο αναπληρωτής του. 2. Το 

Βαθμολογικό Κέντρο εποπτεύεται από την Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου. Κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας του, φυλάσσεται και επιτρέπεται η είσοδος σε αυτό μόνο στα πρόσωπα 

που τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία. 3.  Με απόφαση της Επιτροπής του Βαθμολογικού 

Κέντρου και για την υποβοήθηση του έργου της γραμματείας, ορίζονται μέχρι τρεις (3) 

βοηθοί γραμματείας, οι τυχόν απαραίτητοι επιπλέον υπάλληλοι από το διοικητικό, 

βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και λοιπά θέματα λειτουργίας του Βαθμολογικού 

Κέντρου (π.χ. ωράριο). 4. Στην τριμελή επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου καθώς και στη 

Γραμματεία αυτού, δεν μπορεί να μετέχει όποιος είναι ο ίδιος υποψήφιος ή έχει σύζυγο ή 

συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού υποψήφιο. Για τη μη ύπαρξη 

κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής του 

Βαθμολογικού Κέντρου. 5.  Η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου έχει ως έργο: α) την 

παραλαβή των γραπτών από τα Εξεταστικά Κέντρα, την καταμέτρηση, τη φύλαξη και την κατά 

το δυνατόν ισομερή κατανομή τους στους βαθμολογητές για πρώτη και δεύτερη 

βαθμολόγηση, καθώς και την εξασφάλιση του απορρήτου των ονομάτων και της βαθ-

μολογίας των γραπτών. β) τη μεταβίβαση γενικών κατευθύνσεων, υποδείξεων και οδηγιών 

που παρέχονται από την Κεντρική Επιτροπή προς όλους τους εμπλεκομένους. Ειδικότερα, 

την υποβοήθηση του έργου των βαθμολογητών με την παροχή προς αυτούς των 

απαραίτητων οδηγιών και υποδείξεων, έτσι ώστε να ακολουθείται η προβλεπόμενη 

διαδικασία, να εφαρμόζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια και να επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη 
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και αντικειμενική αξιολόγηση των γραπτών. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που δια-

πιστώνεται ότι η διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 

έξι (06) μονάδες, ζητείται η επανεξέταση των συγκεκριμένων γραπτών από τους 

βαθμολογητές. γ) την αποστολή της βαθμολογίας των υποψηφίων στην Κ.Ε. δ) τη μέριμνα 

για τη γενικότερη εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Βαθμολογικού Κέντρου. Άρθρο 9 

Βαθμολογητές γραπτών δοκιμίων 1.  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ 

ορίζονται, για κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο, βαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων 

από Καθηγητές όλων των βαθμίδων ή/και μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) ή/και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., κατόπιν ειδικής πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010. 2. Ο αριθμός των 

βαθμολογητών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των γραπτών που πρόκειται να βαθμολο-

γηθούν, λαμβανομένου υπόψη ότι κάθε βαθμολογητής μπορεί να βαθμολογήσει μέχρι 400 

γραπτά σε πρώτη και 400 σε δεύτερη βαθμολόγηση. Ο αριθμός αυτός μπορεί σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις να αυξηθεί με απόφαση της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου. Λαμβάνεται 

μέριμνα για κάλυψη απρόβλεπτων έκτακτων αναγκών. 3. Το έργο των βαθμολογητών 

συντονίζει και εποπτεύει η Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου. Οι βαθμολογητές οφείλουν 

απόλυτη εχεμύθεια. Δεν μπορεί να ορισθεί βαθμολογητής όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού υποψήφιο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος, 

υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Βαθμολογικού 

Κέντρου. Άρθρο 10 Χρόνος διεξαγωγής - Προκήρυξη - Πρόγραμμα εξετάσεων 1.  Η γραπτή 

δοκιμασία διενεργείται έως δύο φορές ετησίως, ημέρα Σάββατο ή/και Κυριακή. Η διεξαγωγή 

της προκηρύσσεται, το αργότερο τρεις μήνες πριν την κάθε εξεταστική περίοδο, με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας του άρθρου 59 του 

π.δ. 38/2010. 2.  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ καταρτίζεται το πρόγραμμα 

διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, το οποίο δημοσιοποιείται με την έκδοση σχετικού 

δελτίου Τύπου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. 3. Σε περίπτωση αποτυχίας 

ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στις επόμενες δύο γραπτές δοκιμασίες για το ίδιο 

γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση αποτυχίας του κατά την τρίτη εξεταστική περίοδο 

αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής 

ισοδυναμίας απορρίπτεται από το ΣΑΕΠ. Υποβολή νέας αίτησης αναγνώρισης επαγγελμα-

τικής ισοδυναμίας για τον ίδιο τίτλο είναι απαράδεκτη. Άρθρο 11 Τόπος Διεξαγωγής 1. Η 

γραπτή δοκιμασία διεξάγεται στην Αθήνα, σε Εξεταστικά Κέντρα που ορίζονται με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, που κοινοποιείται στην Κ.Ε. 2. Οι υποψήφιοι 

προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, υποψήφιος δύναται να εξετάζεται σε άλλο Εξεταστικό Κέντρο, 

ύστερα από αίτησή του προς την Κ.Ε., η οποία εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει σχετικά. 

Άρθρο 12 Διαδικασία Συμμετοχής 1.  Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

ημερών από την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ της Προκήρυξης της διεξαγωγής της 

γραπτής δοκιμασίας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στην υπηρεσία του άρθρου 

59 του π.δ. 38/2010 γραπτή αίτηση συμμετοχής για την αμέσως προσεχή εξεταστική περίοδο. 

Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ, το οποίο δεν επιστρέφεται, εκτός αν η γραπτή δοκιμασία δεν λάβει χώρα για λόγους 

που ανάγονται σε υπαιτιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Τυχόν 

εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης συνεπάγεται αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από την 

συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. 3.  Με βάση τον αριθμό των εμπροθέσμων αιτήσεων 
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συμμετοχής, η υπηρεσία του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010, καταρτίζει πίνακα συμμετεχόντων 

σε αυτήν, με τα γνωστικά αντικείμενα ενός εκάστου. Ο πίνακας διαβιβάζεται αμελλητί στην 

Κ.Ε. προκειμένου αυτή να επιληφθεί για την ορθολογικότερη κατανομή των ενδιαφερομένων 

στο πλαίσιο της σύνταξης των θεμάτων και της συνολικής διοργάνωσης της διαδικασίας. 

Άρθρο 13 Κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες – Έλεγχος ταυτοπροσωπίας 1. Οι θέσεις 

των υποψηφίων στις αίθουσες των Εξεταστικών Κέντρων είναι καθορισμένες και κάθε 

υποψήφιος καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση που ορίζεται με αλφαβητική σειρά, με την 

οποία φέρεται γραμμένος στον κατάλογο των υποψηφίων που ανήκουν στο ίδιο Εξεταστικό 

Κέντρο. 2. Η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον οριστικό αλφαβητικό 

ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων, καταρτίζει κατά κτίριο και αίθουσα ονομαστικές 

καταστάσεις, τις οποίες, μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων, 

αναρτά στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου, έτσι ώστε κάθε υποψήφιος να ενημερώνεται 

εγκαίρως για το κτίριο και την αίθουσα στα οποία θα εξετασθεί. 3.  Η κατανομή των 

υποψηφίων στις αίθουσες και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας γίνεται από τους επιτηρητές, οι 

οποίοι καταγράφουν όσους απουσιάζουν σε κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο. Άρθρο 

14 Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων 1.  Για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους οι υπο-

ψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή 

βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο 

υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι υποψήφιοι που 

βρίσκονται μέσα στις καθορισμένες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης. 2. Οι 

υποψήφιοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μόνο χρώματος μπλε ή μαύρου 

και γομο-λάστιχα. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους 

βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα, εκτός και αν έχει ορισθεί ρητά από 

την Κ.Ε. ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας. Απαγορεύεται, 

επίσης, ρητά να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα τηλεπικοινωνίας. 3. Η 

επεξεργασία των θεμάτων από τους υποψήφιους γίνεται σε κόλλες αναφοράς που φέρουν 

τη σφραγίδα του ΥΠΑΙΘ και τη μονογραφή του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού 

Κέντρου, που διανέμονται σε αυτούς από τους επιτηρητές. 4.  Ο υποψήφιος είναι 

υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό του με τη λήξη του ορισμένου χρόνου δοκιμασίας ή 

νωρίτερα και πάντως όχι πριν από τον οριζόμενο χρόνο δυνατής αποχώρησης που δεν μπορεί 

να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας της εξέτασης κάθε 

γνωστικού αντικειμένου. 5.  Οι επιτηρητές κάθε αίθουσας παραλαμβάνουν τα γραπτά των 

υποψηφίων, παρουσία των οποίων ελέγχουν την ορθή καταγραφή των ατομικών τους στοι-

χείων, επικολλούν το αδιαφανές αυτοκόλλητο στο ενδεδειγμένο σημείο και υπογράφουν στο 

τέλος του γραπτού κειμένου των υποψηφίων. Μετά την αποχώρηση και του τελευταίου 

υποψηφίου, οι επιτηρητές παραδίδουν ταξινομημένα τα γραπτά στην Επιτροπή του 

Εξεταστικού Κέντρου. Άρθρο 15 Συμπεριφορά εξεταζομένων 1.  Οι υποψήφιοι στη διάρκεια 

των εξετάσεων έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και πειθαρχίας, καθώς και πιστής 

τήρησης των υποδείξεων και συστάσεων των μελών της Κ.Ε., της Επιτροπής του Εξεταστικού 

Κέντρου και των επιτηρητών. 2. Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παραμονής στην αίθουσα 

εξετάσεων δεν επιτρέπεται. 3.  Η γλώσσα στην οποία διεξάγεται η γραπτή δοκιμασία είναι η 

ελληνική. 4. Ο υποψήφιος που αντιγράφει ή εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή 

διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο με απόφαση της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, μετά από 

προηγούμενη απολογία του. Ομοίως και με την ίδια διαδικασία αποκλείεται υποψήφιος που 
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διαπιστώνεται ότι, κατά το χρόνο της εξέτασης και παρά τη ρητή απαγόρευση, έχει μαζί του 

κινητό τηλέφωνο ή άλλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα. 5.  Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού 

υποψηφίου από τις εξετάσεις, η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό 

πρακτικό και σημειώνει το βαθμό μηδέν ένα (01) στην κόλλα αναφοράς. Κάτω από το βαθμό 

υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου και τίθεται η σφραγίδα. Άρθρο 

16 Βαθμολόγηση γραπτών 1.  Όλα τα γραπτά των υποψηφίων παραδίδονται για 

βαθμολόγηση στο Βαθμολογικό Κέντρο του άρθρου 8. Η Επιτροπή του Βαθμολογικού 

Κέντρου συνεπικουρούμενη από τη γραμματεία ελέγχει τον αριθμό των γραπτών που 

παραλαμβάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλονται από τις Επιτροπές των 

Εξεταστικών Κέντρων. 2.  Τα γραπτά βαθμολογούνται με βάση την κλίμακα 01 έως 20. Κάθε 

γραπτό αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο ίδιος βαθμολογητής δεν μπορεί να παρα-

λάβει για πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση γραπτά εάν προηγουμένως δεν έχει παραδώσει 

στη Γραμματεία του Βαθμολογικού Κέντρου βαθμολογημένα τα γραπτά που τυχόν έχει 

προηγουμένως παραλάβει για το λόγο αυτό. 3. Οι βαθμολογητές, για να σημειώσουν στο 

γραπτό τις ατέλειές του, χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο. 

Η βαθμολόγηση γίνεται σε ακέραιους αριθμούς. Κάθε ένας από τους δύο βαθμολογητές 

αναγράφει στο γραπτό το βαθμό με τον οποίο το αξιολογεί, τον οποίο και επικυρώνει με την 

υπογραφή του. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταξη του αριθμού μηδέν 

στους μονοψήφιους αριθμούς. Ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή καλύπτεται με 

αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). 4. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης των γραπτών και 

από τον δεύτερο βαθμολογητή αποκαλύπτεται από τη γραμματεία του Βαθμολογικού 

Κέντρου ο βαθμός του πρώτου. Τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε γραπτού είναι ο μέσος 

όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών με διατήρηση, όπου προκύπτει, του πρώτου 

δεκαδικού ψηφίου. 5.  Αναβαθμολόγηση των γραπτών δεν προβλέπεται, εφόσον όμως η 

διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από έξι (06) 

μονάδες, η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου ζητεί από τους βαθμολογητές να 

επανεξετάσουν τα συγκεκριμένα γραπτά. 6.  Οι αποξέσεις ή οι διορθώσεις βαθμολογίας στα 

γραπτά ισχύουν μόνο εφόσον μονογράφονται από τον αρμόδιο βαθμολογητή ή τον Πρόεδρο 

του Βαθμολογικού Κέντρου και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Επιτροπής αυτού. 7. Το 

Βαθμολογικό Κέντρο αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή τη βαθμολογία των υποψηφίων, 

στην Κ.Ε., ώστε να συνταχθεί ο πίνακας των αποτελεσμάτων, που κοινοποιείται, μέσω της 

αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010, στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ για 

την έκδοση των αποτελεσμάτων. 8. Τα γραπτά των υποψηφίων φυλάσσονται στο Βαθ-

μολογικό Κέντρο, στο οποίο αξιολογήθηκαν, μέχρι την επόμενη εξεταστική περίοδο, οπότε 

και καταστρέφονται με μέριμνα της οικείας Επιτροπής αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό. 

Άρθρο 17 Επιτυχόντες - Έκδοση αποτελεσμάτων 1.  Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο υποψήφιος 

που συγκεντρώνει τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες σε σύνολο είκοσι (20) μονάδων 

βαθμολόγησης. Όπου κατά τον προσδιορισμό του τελικού βαθμού προκύπτει αριθμός με 

δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. 2.  Με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ εκδίδονται τα αποτελέσματα με την κατάρτιση πίνακα 

επιτυχόντων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. 3.  Οι υποψήφιοι 

ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους από την οικεία ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, με χρήση 

κωδικού υποψηφίου. Άρθρο 18 Εξέταση ατόμων με ειδικές δεξιότητες 1.  Με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εξέταση 

τυχόν υποψηφίων με ειδικές δεξιότητες και ιδίως: τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη 
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διαπίστωση της συνδρομής της εν λόγω ιδιότητας, η διαδικασία διεξαγωγής, τα ειδικά 

εξεταστικά κέντρα και τα αρμόδια όργανα. 2. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 της παρούσης. 3. 

Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 της 

παρούσης. Άρθρο 19 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.». 

4. Καταργείται η υπ’αρ. 107282/Κ4/3-7-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (B’ 2813), η οποία έχει ως εξής: «Αριθμ. 107282/Κ4  Καθορισμός διαδικασίας, 

απαιτούμενων δικαιολογητικών και τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών 

προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 

(Α' 70). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ  Έχοντας υπόψη: 1. Τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4610/2019 (Α' 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους και λοιπές διατάξεις», 

2. τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών», 

4. τις διατάξεις του πδ. 38/2010 (Α' 78) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2005/36/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005, 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», 

5. τις διατάξεις του π.δ. 51/2017 (Α' 82) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) "για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 22) και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του 

συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς ('κανονισμός ΙΜΓ, ΕΕ L316, σ. 1)" και 

τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α' 78)», 

6. την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/315/102494/Β1/2019 Εισήγηση του αρ. 24 του ν. 4270/2014 

(143 Α') της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από την οποία 

προκύπτει ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε: 

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων 

αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 

(Α' 78) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση 

των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε 
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επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης 

(Τίτλος III, Κεφάλαιο Ι) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας 

(Τίτλος III, Κεφάλαιο II). 

2. Για την έκδοση βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές 

Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) απαιτούνται: 

α) ακριβές αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, επικυρωμένου με τη σφραγίδα 

της Χάγης (επισημείωση Apostille) και επίσημη μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα, 

β) βεβαίωση από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το δηλωθέν 

Εθνικό Σημείο Επαφής για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη 

διαδικτυακή διεύθυνση https://ec.europa. eu/growth/sin gle-market/services/free-moveme 

ntprofessionals_en ή άλλη αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους) ότι 

ο τίτλος που φέρει ο ενδιαφερόμενος αποτελεί μια εκ των προϋποθέσεων εισόδου σε 

νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ή προσφέρει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτό στη χώρα 

κτήσης, καθώς και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική γλώσσα, ή 

γ) βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφραση της στην ελληνική 

γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται 

από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης, 

δ) απλό αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος, 

ε) έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στ) παράβολο υπέρ του Δημοσίου 

ύψους εκατό (100) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 38/2010. 

3. Η αίτηση και τα λοιπά έγγραφα και πιστοποιητικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο του 

Α.Τ.Ε.Ε.Ν., το οποίο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου και, εντός ενός μηνός από την 

παραλαβή του, ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. 

4. Η διαδικασία εξέτασης του φακέλου από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. πρέπει να ολοκληρώνεται το 

συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του 

φακέλου του αιτούντος με όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 2. 

5. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης του ολοκληρωμένου φακέλου της αίτησης, εκδίδει 

βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είτε για την δυνατότητα πρόσβασης σε 

όμοιο επάγγελμα στην ημεδαπή είτε για την πρόσβαση του ενδιαφερομένου σε οικονομική 

δραστηριότητα με την οποία βεβαιώνει ότι ο τίτλος σπουδών που φέρει ο ενδιαφερόμενος 

προσφέρει είτε τη δυνατότητα εισόδου σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στη χώρα 

κτήσης, είτε την πρόσβαση του ενδιαφερομένου σε οικονομική δραστηριότητα. 

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

το π.δ. 51/2017, ο προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. μπορεί να εκδώσει απόφαση για πρακτική 

άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασίας επάρκειας. 

7. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
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8. Μετά την έκδοση της απόφασης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ο ενδιαφερόμενος μπορεί, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, να ασκεί το οικείο επάγγελμα, αφού η αρμόδια 

επαγγελματική οργάνωση ή η αρμόδια διοικητική αρχή ελέγξει τον φάκελό του και χωρίς 

καθυστέρηση αποφασίσει για την εγγραφή του στα οικεία Μητρώα και εκδώσει την άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Αίτηση που έχει υποβληθεί στο ΣΑΕΠ μπορεί να ανακληθεί και να κατατεθεί εκ νέου στο 

Α.Τ.Ε.Ε.Ν. μετά την υποβολή των αναφερόμενων στην παρ. 2 εγγράφων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4610/2019. Δεν απαιτείται εκ νέου καταβολή 

παραβόλου μόνο σε περίπτωση που η αίτηση δεν έχει εξεταστεί ακόμα από το ΣΑΕΠ. 

10. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα 

Παραρτήματα Α' έως Ε' που ακολουθούν 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.                                                   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ.2 του αρ. 99 του ν.4610/2019 (Α' 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 

και λοιπές διατάξεις». 

2. Το αρ.69 του πδ 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του πδ. 38/2010 (Α' 78) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 

2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», 

4. Τις διατάξεις του πδ 51/2017 (Α' 82) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 22) και του 

338



194 
 

κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του 

συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (‘κανονισμός ΙΜΙ', ΕΕ L 316, σ. 1)” και 

τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α' 78).» 

5. την αρ,πρωτ………, αίτηση και το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

Βεβαιώνεται ότι ο/η: 

του: έχοντας αποκτήσει τον τίτλο σπουδών: του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: του 

κράτους μέλους προέλευσης: και δυνατότητα πρόσβασης στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο 

επάγγελμα του: στο κράτος μέλος έκδοσης του τίτλου σπουδών, έχει τη δυνατότητα 

πρόσβασης στο αντίστοιχο επάγγελμα του: στην ημεδαπή σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ.2 του αρ. 99 του ν.4610/2019 (Α' 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 

και λοιπές διατάξεις». 

2. Το αρ.69 του πδ 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του πδ. 38/2010 (Α' 78) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 

2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», 
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4. Τις διατάξεις του πδ 51/2017 (Α' 82) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 22) και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του 

συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (‘κανονισμός ΙΜΙ', ΕΕ L 316, σ. 1)” και 

τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α' 78).» 

5. την αρ,πρωτ, αίτηση και το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

Βεβαιώνεται ότι ο/η: 

του: 

έχοντας αποκτήσει τον τίτλο σπουδών: 

του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

του κράτους μέλους προέλευσης: 

έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα/ ελεύθερη 

οικονομική δραστηριότητα στην ημεδαπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
Προς 

το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

Επώνυμο : 

Surname 

Όνομα: 

Name 

Πατρώνυμο: 

Father's Name 

Παρακαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις των 

αρ. 98 και 99 του N. 4610/2019 και του 

Π.Δ. 38/2010 όπως εκδώσετε βεβαίωση 

αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για το 

νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα του που 

απέκτησα στο 

κράτος/μέλος 

 

Ο/Η Αιτ……………… 

 

340



196 
 

Υπηκοότητα: 

Citizenship 

Κάτοικος: 

Residence 

Διεύθυνση : 

Address 

Ταχ. Κώδικας: 

Post Code 

Τηλέφωνο 

Telephone 

E-mail: 

Α. Δ. Ταυτότητας 

Identification Card Νο 

ή Διαβατηρίου: 

or Passport No 

Ημερομηνία: 

ΘΕΜΑ: Έκδοση Βεβαίωσης Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρ. 99 του Ν.4610/2019 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Ι. Απόδειξη Ιθαγένειας: 

α) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας β) Αντίγραφο Ισχύοντος Διαβατηρίου 

2. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους προέλευσης για πρόσβαση στο νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. 
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3. Βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική 

γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται 

από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης, 

4. Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρώ 

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα 

μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτου αρχές της ημεδαπής ή του 

κράτους προέλευσης. 

5. Οι πρωτότυπο αλλοδαποί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης, των οποίων τα επικυρωμένα 

αντίγραφα μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται στο ΑΤΕΕΝ, θα πρέπει να φέρουν την 

σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση Αpostille), από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω 

κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί 

κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» και η Ελλάδα 

δεν έχει καταθέσει επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης 

εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να υποβληθούν και σε 

φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Βρετανικό Συμβούλιο. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης 

εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης τη Γαλλία δύνανται να υποβληθούν και σε 

φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό Ινστιτούτο. 

6. Τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω 

σύμβαση της Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, 

οφείλουν να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους: 

Α) Από τις προξενικές αρχές της Ελλάδα στο Κράτος Προέλευσης ή 

Β) Από τις προξενικές αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή 

θα πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής προξενικής αρχής να επικυρώνεται 

στο Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και 

τη μετάφραση για υποβολή στο ΑΤΕΕΝ. 

7. Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του 

ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της 

εξέτασης της αίτησης από το ΑΤΕΕΝ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να 

αποσύρει την αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων 

φωτοαντιγράφων. Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από 

την υπηρεσία. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Προς 

το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας 
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Επώνυμο : 

Surname 

Όνομα: 

Name 

Πατρώνυμο: 

Father's Name 

Υπηκοότητα: Citizenship 

Κάτοικος: Residence 

Διεύθυνση: 

Address 

Ταχ. Κώδικας: 

Post Code 

Τηλέφωνο 

Telephone 

E-mail: 

Α. Δ. Ταυτότητας 

Identification 
Card Νο ή Διαβατηρίου: or Passport 
No 

Ημερομηνία: 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση αίτησης 

υποβληθείσας στο Συμβούλιο 

Αναγνώρισης Επαγγελματικών 

Προσόντων και Έκδοση 

Βεβαίωσης Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών Προσόντων, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 99 

του Ν.4610/2019 

Δηλώνω ότι ανακαλώ την αρ πρωτ αίτηση που υπέβαλα στο 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και 

αιτούμαι όπως ο φάκελος αίτησης με τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά εξεταστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των 

αρ 98 και 99 του N. 4610/2019 και του Π.Δ. 38/2010 και 

όπως εκδοθεί βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών 

προσόντων για το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα του 

που απέκτησα στο κράτος/μέλος 

 

 

 

 

 

Ο/Η Αιτ …………. 
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 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

1.Απόδειξη Ιθαγένειας: 

α) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας β) Αντίγραφο Ισχύοντος Διαβατηρίου 

2.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους προέλευσης για πρόσβαση στο νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα 

3.Βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική 

γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται 

από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης, 

4. _ Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρω 

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα 

μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτου αρχές της ημεδαπής ή του 

κράτους προέλευσης. 

Οι πρωτότυπο αλλοδαποί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης, των οποίων τα επικυρωμένα 

αντίγραφα μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται στο ΑΤΕΕΝ, θα πρέπει να φέρουν την 

σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση Apostille), από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω 

κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί 

κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» και η Ελλάδα 

δεν έχει καταθέσει επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης 

εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να υποβληθούν και σε 

φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Βρετανικό Συμβούλιο. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης 

εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης τη Γαλλία δύνανται να υποβληθούν και σε 

φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό Ινστιτούτο. 

Τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω 

σύμβαση της Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, 

οφείλουν να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους: 

Α) Από τις προξενικές αρχές της Ελλάδα στο Κράτος Προέλευσης ή 

Β) Από τις προξενικές αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή 

θα πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής προξενικής αρχής να επικυρώνεται 

στο Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και 

τη μετάφραση για υποβολή στο ΑΤΕΕΝ. 

5. Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του 
ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της 
εξέτασης της αίτησης από το ΑΤΕΕΝ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να 

 

344



200 
 

αποσύρει την αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων 
φωτοαντιγράφων. Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από 
την υπηρεσία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ Προς 

το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας 

Επώνυμο : 

Surname 

Όνομα: 

Name Πατρώνυμο: 

Father's Name 

Υπηκοότητα: 

Citizenship 

Κάτοικος: 

Residence 

Διεύθυνση: 

Address 

Ταχ. Κώδικας: 

Post Code 

Τηλέφωνο 

Telephone 

E-mail: 

Α. Δ. Ταυτότητας 

Δηλώνω ότι ανακαλώ την υπ' αρ πρωτ αίτηση που υπέβαλα 

στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 

και αιτούμαι όπως ο φάκελος αίτησης με τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά εξεταστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των 

αρ 98 και 99 του N. 4610/2019 και του Π.Δ. 38/2010 και 

όπως εκδοθεί βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών 

προσόντων για μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα με 

βάση τον τίτλο σπουδών που απέκτησα στο κράτος/μέλος 

 

 

Ο/Η Αιτ………… 
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Identification 

Card Νο ή Διαβατηρίου: or 

Passport No 

Ημερομηνία: 

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση αίτησης 

υποβληθείσας στο 

Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών 

Προσόντων και Έκδοση 

Βεβαίωσης Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών 

Προσόντων, σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρ. 99 του 

Ν.4610/2019 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

1.Απόδειξη Ιθαγένειας: 

α) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας β) Αντίγραφο Ισχύοντος Διαβατηρίου 

2.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους προέλευσης για πρόσβαση στο νομοθετικά 

ρυθμιζόμενο επάγγελμα 

3.Βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική 

γλώσσα, εφόσον η πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα εξαρτάται 

από την ολοκλήρωση επαγγελματικής πρακτικής άσκησης, 

4.Παράβολο υπέρ Δημοσίου 100 Ευρω 

Τα παραπάνω έγγραφα υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα και επίσημα 

μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από αρμόδιες προς τούτου αρχές της ημεδαπής ή του 

κράτους προέλευσης. 

Οι πρωτότυπο αλλοδαποί τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης, των οποίων τα επικυρωμένα 

αντίγραφα μεταφράζονται επίσημα και υποβάλλονται στο ΑΤΕΕΝ, θα πρέπει να φέρουν την 

σφραγίδα της Χάγης (Επισημείωση Apostille), από το κράτος προέλευσης, εφόσον το εν λόγω 

κράτος είναι συμβαλλόμενο μέρος στη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί 

κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» και η Ελλάδα 

δεν έχει καταθέσει επιφύλαξη ως προς την προσχώρησή του. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης 

εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να υποβληθούν και σε 
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φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Βρετανικό Συμβούλιο. Εναλλακτικώς, τίτλοι ανώτατης 

εκπαίδευσης με κράτος προέλευσης τη Γαλλία δύνανται να υποβληθούν και σε 

φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από το Γαλλικό Ινστιτούτο. 

Τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης κρατών τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ως άνω 

σύμβαση της Χάγης ή για την προσχώρηση των οποίων η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφύλαξη, 

οφείλουν να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους: 

Α) Από τις προξενικές αρχές της Ελλάδα στο Κράτος Προέλευσης ή 

Β) Από τις προξενικές αρχές του κράτους προέλευσης στην ημεδαπή. Στην περίπτωση αυτή 

θα πρέπει η γνησιότητα της υπογραφής της αλλοδαπής προξενικής αρχής να επικυρώνεται 

στο Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν την επικύρωση αντιγράφων και 

τη μετάφραση για υποβολή στο ΑΤΕΕΝ. 

5. Τα ως άνω δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τους, παραμένουν εφεξής στο φάκελο του 

ενδιαφερομένου που τηρείται στην υπηρεσία και δεν επιστρέφονται μετά το πέρας της 

εξέτασης της αίτησης από το ΑΤΕΕΝ ή σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να 

αποσύρει την αίτησή του. Για τον ως άνω λόγο παρακαλούμε για την υποβολή επικυρωμένων 

φωτοαντιγράφων. Εφόσον απαιτείται το πρωτότυπο, αυτό θα ζητείται κατά περίπτωση από 

την υπηρεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 

 

Με το άρθρο 172: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 37 Πόροι - 
χρηματοδότηση Π.Μ.Σ. 1. Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από: α) τον 
προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα 
με το άρθρο 43,  β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,  γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του 
δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α` 143), ή του ιδιωτικού τομέα, δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα, ε) 
πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,  στ) μέρος 
των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., ζ) κάθε άλλη 
νόμιμη αιτία. 2. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός 
Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μέρος 
των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης. 3. Για τη 
χρηματοδότηση του Α.Ε.Ι., για τη λειτουργία Π.Μ.Σ., από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσμετράται θετικά το γεγονός της λειτουργίας 
Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης. 4. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
και κατανέμεται ως εξής: α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του 
προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που 
υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.  β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη 
λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των 
Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 5. Η κατανομή της παραγράφου 4 δεν ισχύει 
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στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και 
για κρατικές επιχορηγήσεις.  6. Τα Α.Ε.Ι. δημοσιεύουν ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
τους, απολογισμό εσόδων - εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά 
κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα 
Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.». 

2. Καταργούνται οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 36 Διδακτικό προσωπικό  1. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα τοις 
εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα 
μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α` 112) ή το 
άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α` 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Σε 
περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των 
διδασκόντων προέρχεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες 
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α` 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α` 173) ή την παρ. 7 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων. Ολοι οι διδάσκοντες», πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός 
αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για 
το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η Συνέλευση του 
Τμήματος μπορεί να αναθέτει μη αυτοδύναμη διδασκαλία μέρους μαθήματος ή σεμιναρίου 
ή εργαστηρίου σε μη κατόχους διδακτορικού διπλώματος υπό την επίβλεψη άλλου μέλους 
Δ.Ε.Π. διδάσκοντος του Π.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η αναλογία διδασκόντων 
του πρώτου εδαφίου και ότι οι αναθέσεις τους παρόντος δεν ξεπερνούν συνολικά ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων ή 
εργαστηρίων, αντίστοιχα, του Π.Μ.Σ.  2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η Συνέλευση 
του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα 
υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι 
διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α` 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α` 173) 
ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της 
αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή 
την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014 (Α` 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή 
νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 3. Προϋπόθεση για την 
αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος, σεμιναρίου 
ή εργαστηρίου, αποτελεί η διδασκαλία χωρίς αμοιβή, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεών 
του, ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του 
Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του δεν 
λειτουργεί Π.Μ.Σ.. Η αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και 
παρέχονται μέσα στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε κάθε, όμως, περίπτωση μέσα στο 
ίδιο ακαδημαϊκό έτος. 4. Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο 
συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό 
(30%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 
του άρθρου 153 του ν. 4472/2017. Η συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνιστά 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ` της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 99 του ν. 
4310/2014 (Α` 258). 5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται 
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή 
ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την 
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.. Η πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή 
πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία, με τη διαδικασία και όσα 
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ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατά τα ισχύοντα για την 
ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει 
εφόσον ο καλούμενος διδάσκει εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική 
απολαβή πλην των οδοιπορικών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της 
παρ. Δ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. 6. Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 
16 του ν. 4009/2011 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπάγονται στις 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4.». 

 

Με το άρθρο 173: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 27 του π.δ. 62/2019, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 27  Έναρξη 
ισχύος.  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει σε τρεις (03) μήνες από τη δημοσίευση 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε 
τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.». 

 

Με το άρθρο 174: 

1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4249/2014 (Α’ 73), το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 104 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας που συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995 (Α` 212) αποτελεί 
Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. 
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 ( Α`102) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την 
οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη, 
ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών 
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων 
αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση του 
κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Σύστημα Εθελοντισμού 
Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό 
της βραχίονα.». 

 
Με το άρθρο 175: 
1. Τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 με την προσθήκη παραγράφου 6, το οποίο 
έχει ως εξής: 
«Άρθρο 13 
Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί 
1. Οι Υπουργοί έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) προΐστανται του συνόλου των 
υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο τους, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη 
δράση τους, καθώς και τη δράση των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών που υπάγονται 
σε αυτούς, βάσει των αρμοδιοτήτων που είναι ανατεθειμένες σε αυτό από τις κείμενες 
διατάξεις, (β) εποπτεύουν και συντονίζουν τις ενέργειες των διορισμένων στο Υπουργείο 
τους Υφυπουργών, (γ) ασκούν, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, τη 
νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και στο πλαίσιο του ρυθμιστικού 
προγραμματισμού της Κυβέρνησης, (δ) προτείνουν την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση 
νόμου κανονιστικών και των αναγκαίων για την εκτέλεση των νόμων Διαταγμάτων της 
αρμοδιότητάς τους και εκδίδουν κανονιστικές πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, (ε) ασκούν 
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κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους παρέχει το Σύνταγμα και ο νόμος ή τους αναθέτει ο 
Πρωθυπουργός. 
2. Οι αρμοδιότητες των Υπουργών Επικρατείας καθορίζονται με απόφαση του 
Πρωθυπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και μπορεί να 
αφορούν σε: (α) αρμοδιότητες που ανήκουν στον Πρωθυπουργό ή/και (β) αρμοδιότητες που 
ανήκουν σε Υπουργό Προϊστάμενο Υπουργείου. Οι Υπουργοί Επικρατείας μπορούν να 
προΐστανται Υπουργείου. 
3. Αναπληρωτής Υπουργός μπορεί να διορίζεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο. Οι αρμοδιότητες 
του Αναπληρωτή Υπουργού ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατεθεί σε Αναπληρωτή 
Υπουργό η άσκηση συναφούς προς τις αρμοδιότητές του, αρμοδιότητας που ανήκει σε άλλο 
Υπουργείο. Στην περίπτωση αυτή δύναται να προΐστανται των υπηρεσιών στις οποίες 
ανήκουν οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και του προσωπικού τους. 
4. Οι Υφυπουργοί διορίζονται στα Υπουργεία ή στον Πρωθυπουργό και ασκούν τις 
αρμοδιότητες που ορίζονται αντιστοίχως με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
αρμόδιου Υπουργού ή με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις ανωτέρω αποφάσεις μπορεί να προβλέπεται ότι: (α) 
ορισμένες από τις ανατιθέμενες σε Υφυπουργό αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα και από 
τον Υπουργό, (β) στον Υφυπουργό υπάγονται και οι αντίστοιχες υπηρεσίες και προσωπικό 
και (γ) η νομοθετική πρωτοβουλία και η αρμοδιότητα για την έκδοση των κανονιστικών 
πράξεων για τις οικείες αρμοδιότητες ασκούνται από τον Υφυπουργό. 
5. Κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις (3) συνολικά θέσεις 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. Οι θέσεις των Αναπληρωτών Υπουργών δεν 
μπορεί να είναι παραπάνω από μία σε κάθε Υπουργείο.». 
2. Τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 23 
Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού  
1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού είναι η μέριμνα για κάθε ζήτημα 
διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών που συναποτελούν την Προεδρία 
της Κυβέρνησης, καθώς και η εν γένει διοικητική και επιστημονική συνδρομή του 
Πρωθυπουργού.  
2. Η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού διαρθρώνεται σε θεματικούς τομείς 
αρμοδιοτήτων, ως εξής: (α) Τομέας Υποστήριξης του Πρωθυπουργού, που αποτελείται από 
τα εξής Γραφεία: (αα) Ιδιαίτερο Γραφείο, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή 
υποστήριξή του στο καθημερινό του πρόγραμμα, καθώς και τη μέριμνα για την 
αποτελεσματική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους 
εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά λειτουργούς, καθώς και 
τη μέριμνα για την εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων και την υποστήριξη των 
δημοσίων σχέσεων του Πρωθυπουργού, (αβ) Γραφείο Αρχείων και Πρωτοκόλλου, το οποίο 
είναι αρμόδιο για την επιμέλεια και διαχείριση της αλληλογραφίας του Πρωθυπουργού, την 
τήρηση του πρωτοκόλλου και των αρχείων του, καθώς και την επικοινωνία με την Ειδική 
Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών και της Γραμματείας του 
Υπουργικού Συμβουλίου, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ 
του παρόντος, (αγ) Γραφείο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο είναι αρμόδιο 
για την παρακολούθηση της επικαιρότητας από τον εγχώριο και διεθνή Τύπο και τη σχετική 
ενημέρωση του Πρωθυπουργού, την επικοινωνία και την επιμέλεια των σχέσεων του 
Πρωθυπουργού με τα ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ενημέρωση των 
δημοσιογράφων για τις πρωτοβουλίες του, καθώς και την επεξεργασία αιτημάτων από τον 
διεθνή ή εγχώριο Τύπο για συνεντεύξεις με τον Πρωθυπουργό, (αδ) Γραφείο Επικοινωνίας, 
το οποίο είναι αρμόδιο για τη φυσική επικοινωνία του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, 
τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη σύνταξη των λόγων του Πρωθυπουργού, την προβολή του 
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κυβερνητικού έργου και τη συμμετοχή στην εκπόνηση επικοινωνιακού σχεδιασμού για την 
προβολή του κυβερνητικού έργου σε όλα τα θέματα που δεν σχετίζονται με ψηφιακά μέσα, 
(αε) Γραφείο Ψηφιακής Επικοινωνίας, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε είδους επικοινωνία 
των ως άνω προσώπων με ψηφιακά μέσα, (β) Τομέας Επιστημονικής Υποστήριξης του 
Πρωθυπουργού, που αποτελείται από τα εξής Γραφεία: (βα) Νομικό Γραφείο, το οποίο είναι 
αρμόδιο για τη νομική υποστήριξη του Πρωθυπουργού, (ββ) Οικονομικό Γραφείο, το οποίο 
είναι αρμόδιο για τη μελέτη θεμάτων οικονομικού ενδιαφέροντος, τη συγκέντρωση των 
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του Πρωθυπουργού, κατά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του, καθώς και την παροχή συμβουλών σε ειδικά οικονομικά θέματα, (βγ) 
Διπλωματικό Γραφείο, το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση των διεθνών επαφών του 
Πρωθυπουργού και των επισκέψεών του στο εξωτερικό, καθώς και την παροχή 
εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα διεθνών σχέσεων, (βδ) Γραφείο Συμβούλου Εθνικής 
Ασφάλειας, το οποίο είναι αρμόδιο για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του ΚΥ.Σ.Ε.Α. 
για κάθε θέμα που άπτεται της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας της Χώρας και της 
διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων που σχετίζονται με αυτήν, (βε) Γραφείο Θεμάτων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών 
εξελίξεων, των εργασιών και της εν γένει δραστηριότητας των ευρωπαϊκών θεσμών και την 
υποστήριξη του Πρωθυπουργού στα θέματα αυτά, καθώς και την υποστήριξη των 
επισκέψεων και υποχρεώσεων του Πρωθυπουργού στις συναντήσεις των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), (βστ) Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο 
για την πολιτική αξιολόγηση των πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και 
την υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με κάθε θέμα που άπτεται των 
αρμοδιοτήτων αυτών, (βζ) Γραφείο Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη 
μελέτη και ανάλυση της πορείας υλοποίησης του κυβερνητικού έργου και την επεξεργασία 
και υποβολή προτάσεων για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής, σε 
συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία σε τομείς που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής. 
Επιπλέον, στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει κάθε θέμα που άπτεται της ανοιχτής 
διακυβέρνησης και των σχέσεων Κράτους και Κοινωνίας, βη) Γραφείο Μακεδονίας, το οποίο 
είναι αρμόδιο για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων στον Πρωθυπουργό, 
σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές και την προώθηση της εικόνας της περιοχής διεθνώς 
(branding), καθώς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, σε 
συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών 
και (γ) Τομέας Διοικητικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ο οποίος αποτελείται 
από την Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του επόμενου άρθρου. 
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
δύναται να προστίθενται ή να καταργούνται Γραφεία στους Τομείς (α) και (β), να 
ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους ή να υπάγονται απευθείας στον ίδιο ή σε Υπουργούς 
Επικρατείας ή σε Υφυπουργούς στον Πρωθυπουργό, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός 
αριθμός θέσεων των μετακλητών υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτός 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του παρόντος. 
4. Με την εξαίρεση της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας 
της Κυβέρνησης της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2, η Γενική Γραμματεία του 
Πρωθυπουργού στελεχώνεται με μετακλητούς υπαλλήλους. Στη Γενική Γραμματεία του 
Πρωθυπουργού λειτουργεί Μονάδα Ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Στη Μονάδα 
Ασφάλειας, κατ’ εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων τοποθετείται, με απόφαση του 
αρμοδίου Υπουργού, ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο αξιωματικός αυτός 
διοικεί δύναμη μελών των Σωμάτων Ασφαλείας, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται ανάλογα 
με τις ανάγκες, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού.». 
3. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 24 
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Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης 
1. Συνιστάται Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, η οποία εντάσσεται στη Γενική Γραμματεία του 
Πρωθυπουργού και είναι αρμόδια για την εν γένει διοικητική και οικονομική υποστήριξη των 
υπηρεσιών που συναποτελούν την Προεδρία της Κυβέρνησης. 
2. Στην αρμοδιότητα της Μονάδας ανήκουν: (α) η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το 
προσωπικό που απασχολείται με κάθε είδους εργασιακή σχέση στην Προεδρία της 
Κυβέρνησης, την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική μέριμνα του εν λόγω προσωπικού, 
(β) η οικονομική διαχείριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η κατάρτιση και εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της, 
(γ) η εντολή και εκκαθάριση των αποδοχών, επιδομάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης 
και κάθε είδους αποζημιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, (δ) η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και η διανομή στις αρμόδιες υπηρεσίες των εγγράφων που απευθύνονται σε αυτήν. Κάθε 
υπηρεσία δύναται να τηρεί ίδιο αρχείο για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, (ε) η μέριμνα 
για την προμήθεια και συντήρηση πάγιων και αναλώσιμων υλικών, για την κατάρτιση και 
εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών, για τη βελτίωση των συνθηκών 
στέγασης των υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και για τον εξοπλισμό, τη 
συντήρηση και την καθαριότητα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών 
αυτών, (στ) η φροντίδα για την προετοιμασία και η εκτέλεση των προγραμματισμένων 
επίσημων γευμάτων, δεξιώσεων και κάθε είδους εκδηλώσεων, (ζ) η μέριμνα για την ασφαλή 
λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, 
των λειτουργικών συστημάτων, καθώς και του εν γένει εξοπλισμού της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης. 
3. Η Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης αποτελείται από τις παρακάτω 
Διευθύνσεις: 
(α) Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης, (β) Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης και Μέριμνας, (γ) Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων. 
4. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 28 
1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι η υποστήριξη των 
μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, καθώς και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σε 
ζητήματα που αφορούν στην επικοινωνία και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της κοινής 
γνώμης εντός και εκτός Ελλάδος, σε σχέση με το κυβερνητικό έργο, καθώς και η υποστήριξη 
του εκάστοτε Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην άσκηση των καθηκόντων του. Στην αποστολή 
της Γενικής Γραμματείας, εντάσσεται και η υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων σε θέματα 
ενημέρωσης και η άσκηση των ρυθμιστικών και κρατικών εποπτικών αρμοδιοτήτων που 
αφορά στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, η διασφάλιση έγκυρης, αντικειμενικής και 
πολυφωνικής πληροφόρησης των Ελλήνων πολιτών, η διαμόρφωση της πολιτικής του 
Κράτους στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα και με τις εξελίξεις της 
τεχνολογίας, η παρακολούθηση των δράσεων και η ανάπτυξη και προώθηση συνεργειών 
μεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας, η παρακολούθηση και η εφαρμογή της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαφύλαξη και 
αξιοποίηση των αρχείων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, με έμφαση σε αυτά των 
μέσων ενημέρωσης. 
2. Ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) προΐσταται, αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Επικρατείας ή τον Υφυπουργό 
στον Πρωθυπουργό στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα, όλων των υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας και προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον 
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Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Επικρατείας ή τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κατά το 
μέρος της αρμοδιότητάς του, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες, 
β) επικουρεί τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Επικρατείας ή τον Υφυπουργό στον 
Πρωθυπουργό στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα, στη διεκπεραίωση των 
εντολών τους, παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και οδηγιών που αφορούν στην 
επικοινωνία και ενημέρωση, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργικού 
Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και ενημερώνει σχετικά τον 
Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς, γ) επικουρεί τον 
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο σε κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του, δ) ασκεί 
καθήκοντα γραμματέα σε κάθε συλλογικό κυβερνητικό όργανο ή σε διυπουργική επιτροπή 
στην οποία του ανατίθεται ο ρόλος αυτός, ε) συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων για την επίτευξη της αποστολής της, στ) 
συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Βουλής, τα μέλη της Κυβέρνησης, τους Υφυπουργούς και 
τον Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, για τα θέματα που εμπίπτουν στον 
κύκλο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας στην οποία προΐσταται και ζ) μεριμνά για 
την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας. 
3. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης διαρθρώνεται στις ακόλουθες 
οργανικές μονάδες: (α) Διευθύνσεις Ενημέρωσης, Εποπτείας ΜΜΕ, Επικοινωνιακής 
Διαχείρισης Κρίσεων, (β) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διϋπουργικού 
Επικοινωνιακού Συντονισμού και (γ) Γραφεία Τύπου Εσωτερικού, όπως οι εν λόγω οργανικές 
μονάδες ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 25, 27, 29, 31 και 33 του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117). 
4. Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ανήκει η εποπτεία της Δημόσιας 
Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε.) και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - 
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε.). 
5. Διαγράφεται η παρ. 3 και τροποποιείται το άρθρο 29 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως 
εξής: 
«Άρθρο 29 
Προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης 
1. Το σύνολο των θέσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ανέρχεται στις τετρακόσιες 
σαράντα (440), εκ των οποίων, εκατό (100) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και τριακόσιες 
σαράντα (340) οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και δημοσιογράφων. 
2. Οι θέσεις της παραγράφου 1 διαβαθμίζονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με το 
προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. 
3. Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού των προηγουμένων παραγράφων γίνεται με 
διορισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή με απόσπαση από θέση φορέα 
της Γενικής Κυβέρνησης, που διενεργείται με απόφαση του Πρωθυπουργού κατά παρέκκλιση 
κάθε άλλης διάταξης, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και χωρίς 
χρονικό περιορισμό της απόσπασης. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται απόσπαση 
προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης. 
4. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού που δεν δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά αναρτώνται στην Διαύγεια, δύναται: (α) να 
πραγματοποιείται η κατανομή ή η ανακατανομή των οργανικών θέσεων μόνιμου 
προσωπικού δημοσίου δικαίου και προσωπικού ΙΔΑΧ ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα 
σε οργανικές μονάδες ή μεταξύ αυτών, (β) να μετακινούνται μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίου 
δικαίου ή ΙΔΑΧ μεταξύ των οργανικών μονάδων των υπηρεσιών της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης ή μεταξύ των μονάδων αυτών και του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού. 
5. Για τους μετακλητούς υπαλλήλους της Προεδρίας της Κυβέρνησης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 45 έως 48 του παρόντος νόμου σχετικά με τα προσόντα, τις αποδοχές, 
τον τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των συνεργατών ιδιαίτερων γραφείων που 
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καταλαμβάνουν θέσεις μετακλητών. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται ως προς τις 
αποδοχές τους οι μετακλητοί προϊστάμενοι των γραφείων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, οι 
οποίοι καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος. 
6. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 33 
Αποδοχές του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης 
1. Οι απολαβές των Προϊσταμένων των υπηρεσιών κάθε επιπέδου και ανεξαρτήτως του 
τρόπου διορισμού τους, των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού, Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, πλην της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου, 
Συντονισμού, είναι ίσες με τις απολαβές των υπαλλήλων της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου 
βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 
2. Οι απολαβές των Προϊσταμένων των υπηρεσιών της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης του Εθνικού Τυπογραφείου και των Διευθύνσεων της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι ίσες με τις αποδοχές των 
προϊσταμένων διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4354/2015.». 
7. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 38 
 Υπηρεσίες Συντονισμού Υπουργείων 
 1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Υπηρεσία Συντονισμού, επιπέδου Διεύθυνσης η οποία 
υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπηρεσιακό Γραμματέα. 
 2. Οι Υπηρεσίες Συντονισμού έχουν ως αποστολή τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του 
οικείου Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων για: (α) τη σύνταξη και 
παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την 
επίτευξη των κυβερνητικών στόχων όπως αυτοί τίθενται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα 
λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα, (β) την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής 
Νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική διαδικασία στα θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου, (γ) την έγκαιρη ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο 
και την εν γένει καλλιέργεια εποικοδομητικών σχέσεων με τα μέλη και τις υπηρεσίες της 
Βουλής, (δ) την έγκαιρη ενημέρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης για κάθε ζήτημα που 
μπορεί να καθυστερήσει την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών, (ε) τον σχεδιασμό και 
την προώθηση καινοτομιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών. 
 3. Οι Υπηρεσίες Συντονισμού αποτελούνται από τα παρακάτω Γραφεία, επιπέδου Τμήματος: 
(α) Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών με τις εξής αρμοδιότητες: (αα) τον συντονισμό 
όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη σύνταξη του ετήσιου Σχεδίου Δράσης και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του, (ββ) την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας και των 
Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου κατά τη συμμετοχή τους στα αρμόδια 
κυβερνητικά όργανα ή υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, (γγ) τον ορισμό υπηρεσιακών παραγόντων για τη 
συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή 
άλλων Υπουργείων ή του αυτού Υπουργείου, καθώς και τον ορισμό εκπροσώπων του 
Υπουργείου σε υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, συλλογικά όργανα, συνέδρια, 
φόρουμ, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, (δδ) τον συντονισμό των 
υπηρεσιών του Υπουργείου για την έγκαιρη σύνταξη κειμένων με τις προτεραιότητες του 
φορέα στο πλαίσιο της κατάρτισης της επεξηγηματικής έκθεσης του ΜΠΔΣ και της 
εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, την επικοινωνία αυτών στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την κοινοποίηση στην Προεδρία της 
Κυβέρνησης, (β) Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων με τις εξής αρμοδιότητες: 
(αα) τον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών 
και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και την κανονιστική 
διαδικασία, καθώς και την αξιολόγηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, (ββ) 
τον συντονισμό των υπηρεσιών για την έγκαιρη και ουσιαστική ανταπόκριση του Υπουργείου 
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στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και για τις σχέσεις ευρύτερα του Υπουργείου με τη Βουλή, (γγ) 
τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη διενέργεια διαβουλεύσεων επί 
σχεδίων νόμων ή κανονιστικών διαταγμάτων καθώς και την οργάνωση και υποστήριξη 
Ομάδων Διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου. 
 4. Οι Ομάδες Εργασίας της υποπερίπτωσης (γγ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του 
παρόντος, ιδίως όταν απαιτούν διϋπηρεσιακό συντονισμό ή κρίνονται ως βαρύνουσας 
σημασίας, συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά από εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και τελούν υπό την εποπτεία του τελευ ταίου ή του 
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου ή του Υπουργού, για όσο καιρό διαρκεί το έργο 
τους. Στις Ομάδες Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν, με πλήρη ή μερική απασχόληση, 
δημόσιοι υπάλληλοι ή και ιδιώτες με σημαντική και αποδεδειγμένη εμπειρία στο ειδικότερο 
αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας. Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας μπορεί να ορίζεται 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Τμήματος ή και ιδιώτης, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον 
σχεδιασμό και τις παραδοτέες εργασίες της Ομάδας, τον προγραμματισμό και την οργάνωσή 
του και την εκτέλεσή του σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η αμοιβή των μελών, 
εφόσον προβλέπεται στην απόφαση συγκρότησης της Ομάδας, καθορίζεται με κοινή 
απόφαση του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό Υπουργού και του οικείου Υπουργού. Για 
όσο καιρό διαρκούν οι εργασίες της Ομάδας, οι δημόσιοι υπάλληλοι που μετέχουν σε αυτήν 
δύναται να διατίθενται, με κύρια ή παράλληλα καθήκοντα, με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου, στην οικεία Υπηρεσία Συντονισμού. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών από τις οποίες 
διατίθενται οι υπάλληλοι αυτοί, οφείλουν να παρέχουν σε αυτούς κάθε διευκόλυνση για την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάρκεια, τα παραδοτέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που 
αφορά στη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της κάθε Ομάδας Έργου ρυθμίζονται με 
την απόφαση συγκρότησης της Ομάδας. 
 5. Ως Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Γραφείων αυτής, επιλέγονται 
υπάλληλοι πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Υπαλληλικού Κώδικα. Οι Υπηρεσίες Συντονισμού στελεχώνονται κυρίως από υπαλλήλους των 
κλάδων του άρθρου 104 του παρόντος, καθώς και κατά προτεραιότητα, από αποφοίτους 
παραγωγικών σχολών του Δημοσίου. 
 6. Προς τον σκοπό διασφάλισης της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Συντονισμού, είναι δυνατόν με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 20 να μεταφέρονται σε 
αυτήν, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται υφιστάμενες μονάδες του Υπουργείου. 
Αρμοδιότητες του άρθρου αυτού οι οποίες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ασκούνται 
από άλλες οργανικές μονάδες, παύουν να ασκούνται πλέον από αυτές και εφεξής ασκούνται 
από τις οικείες Υπηρεσίες Συντονισμού. Με απόφαση του οικείου Υπουργού που εκδίδεται 
εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι 
οργανικές μονάδες του προηγούμενου εδαφίου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για τη 
μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών.». 
8. Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 39 
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, η 
οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό. 
2. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιες για το Υπουργείο και τους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς, οι οποίοι δεν έχουν δική τους Μονάδα Εσωτερικού 
Ελέγχου, και έχουν τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους: (α) τον έλεγχο των 
συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της 
επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη του Υπουργείου για την επίτευξη των 
στρατηγικών του στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται, (β) την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ηγεσία του Υπουργείου με στόχο τη βελτίωση της 
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αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των διαδικασιών 
ενδογενούς ελέγχου (internal control), (γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και 
ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων, (δ) την αξιολόγηση της 
λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Υπουργείου βάσει των αρχών 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, (ε) τον εντοπισμό και την άμεση και 
αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, 
παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή 
υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων φορέων, σε ποινικά αδικήματα και 
πειθαρχικά παραπτώματα. 
3. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διαρθρώνονται σε δύο (2) γραφεία, επιπέδου Τμήματος 
ως εξής: (α) Γραφείο Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων με τις εξής 
αρμοδιότητες: (αα) την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων 
του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, (ββ) τη σύνταξη και αναθεώρηση 
του Κανονισμού Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, (γγ) τη σύνταξη και αναθεώρηση 
Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, (δδ) την κατάρτιση εξαμηνιαίου, ετήσιου ή μεγαλύτερης 
διάρκειας προγράμματος εσωτερικών ελέγχων, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και 
επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Υπουργείου, (εε) την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στο Υπουργείο, για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των 
κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων του, (στστ) τη μέριμνα για την εκπαίδευση 
και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, (ζζ) τη διενέργεια προγραμματισμένων 
εσωτερικών ελέγχων στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, 
(ηη) τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του 
Υπουργείου και την εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, (θθ) τον έλεγχο εφαρμογής 
και συμμόρφωσης με το εξωτερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του 
Υπουργείου, (ιι) την αξιολόγηση της λειτουργίας του Υπουργείου βάσει της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, (ιαια) την αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, 
της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του Υπουργείου, 
(ιβιβ) τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου Υπουργείου, για τον 
εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή 
απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον, (ιγιγ) τον έλεγχο της 
ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών 
συστημάτων, (ιδιδ) τη διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης 
προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών, (ιειε) τον έλεγχο της 
επάρκειας του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές και τα 
προγράμματά του, (ιστιστ) την επίβλεψη και τη διασφάλιση της ορθής διενέργειας των 
εσωτερικών ελέγχων και την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικών 
ελέγχων σύμφωνα με το εγκεκριμένο ελεγκτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, (ιζιζ) τη σύνταξη 
προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και την αποστολή τους στις εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες του Υπουργείου για την επίτευξη συμφωνίας επί των διορθωτικών και 
βελτιωτικών ενεργειών, (ιηιη) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο 
σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες, (ιθιθ) την περιοδική 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών 
που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σε συμμόρφωση με τις 
προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους, (κκ) την υποβολή 
περιοδικής αναφοράς στον Υπουργό, σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και την 
υποβολή σχετικών προτάσεων, (κα) την επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων 
εσωτερικού ελέγχου και την κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης, στην οποία καταγράφονται οι 
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των 
προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι, που εξακολουθούν να απειλούν τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου, λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών, (β) Τμήμα 
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Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών με τις εξής αρμοδιότητες: (αα) τον 
εντοπισμό και τη διερεύνηση των υποθέσεων παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς 
στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι του Υπουργείου ή του εποπτευόμενου φορέα, (ββ) τη 
διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή 
προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής από 
το αρμόδιο όργανο ή μετά από αυτόφωρη σύλληψη, είτε βάσει καταγγελιών ή πληροφοριών 
που έχουν συλλεγεί, επεξεργαστεί και αξιολογηθεί, για τη διερεύνηση ποινικών και 
πειθαρχικών αδικημάτων, καθώς και την παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια 
εισαγγελική αρχή ή τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο, (γγ) τη διενέργεια των 
απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική ή/και ποινική δίωξη των υπαλλήλων, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου, του Ποινικού Κώδικα ή άλλων 
ειδικών ποινικών νόμων, (δδ) τη συλλογή, τη διερεύνηση, την επεξεργασία, τη σύνθεση, την 
ανάλυση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, 
που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου ή του εποπτευόμενου φορέα της 
Αρχής σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα, (εε) τη διενέργεια στοχευμένου οικονομικού και 
διαχειριστικού ελέγχου δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καθώς και τον 
καταλογισμό των ευθυνομένων, (στστ) την εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση, την 
πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς στις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς 
του Υπουργείου και (ζζ) την τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και την 
εισήγηση στον Προϊστάμενο της Μ.Ε.Ε. για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που 
κρίνονται ασαφείς ή ασήμαντες, καθώς και την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον 
εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα. 
4. Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου διενεργούν προγραμματισμένους και έκτακτους 
εσωτερικούς ελέγχους με εντολή του Υπουργού και βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος 
ελεγκτικών αποστολών. 
5. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 38 ισχύουν αναλόγως και για τις 
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.». 
9. Τροποποιούνται οι παρ. 4,6 και 11 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως 
εξής: 
 «Άρθρο 36 
Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων 
1. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του παρόντος, 
σε κάθε Υπουργείο συνιστάται θέση μόνιμου Υπηρεσιακού Γραμματέα με βαθμό 1ο της 
κατηγορίας ειδικών θέσεων, που υπάγεται στον Υπουργό. 
2. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων έχουν ως καθήκοντα τη μέριμνα για την 
ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία των Υπουργείων, καθώς και 
για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την παρακολούθηση της εφαρμογής 
του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς. Για την εκπλήρωση 
της αποστολής τους, οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων προΐστανται όλων των 
οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 
35, καθώς και της Υπηρεσίας Συντονισμού του άρθρου 38 του παρόντος. 
3. Η θητεία των Υπηρεσιακών Γραμματέων είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια 
ακόμη τριετία. Η θητεία λήγει πρόωρα σε περίπτωση παραίτησής τους, καθώς και 
αυτοδίκαιης θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του 
Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει, με απόφαση 
του αρμοδίου Υπουργού, σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του 
για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, όπως επίσης εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
104 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. 
4. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τις θέσεις των Υπηρεσιακών Γραμματέων έχουν 
τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου 
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αορίστου χρόνου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, με τα ακόλουθα ελάχιστα προσόντα: (α) 
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολών της αλλοδαπής, (β) πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας της Ε.Ε., (γ) τουλάχιστον 
δωδεκαετή πραγματική προϋπηρεσία στον δημόσιο τομέα, (δ) τουλάχιστον τριετή 
προϋπηρεσία σε φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή πενταετή προϋπηρεσία σε θέση 
ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης ή τετραετή προϋπηρεσία και στα δύο αυτά επίπεδα εκ των 
οποίων ένα (1) έτος σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. 
5. Η επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων γίνεται από πενταμελή 
Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, η οποία συγκροτείται με απόφαση του 
Προέδρου του ΑΣΕΠ και αποτελείται από τέσσερις (4) Αντιπροέδρους ή συμβούλους του 
ΑΣΕΠ με ισάριθμους συμβούλους ως αναπληρωτές και τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ με τον 
αναπληρωτή του. Με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ ορίζεται ο κατά την κρίση του 
αναγκαίος αριθμός γραμματέων της Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε θέμα διοικητικής και 
γραμματειακής υποστήριξης. 
6. Για την επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων λαμβάνονται υπόψη τρεις 
(3) ομάδες κριτηρίων: (α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων. Τα τυπικά 
προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: (αα) διδακτορικός τίτλος σπουδών: 350 μόρια, (αβ) 
αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης: 300 μόρια, (αγ) 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: 250 μόρια, (αδ) 2ος 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: 100 μόρια, (αε) πτυχίο Α.Ε.Ι. 
ή Τ.Ε.Ι.: 200 μόρια, (αστ) 2ο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.: 150 μόρια, (αζ) άριστη γνώση ξένης γλώσσας 
της Ε.Ε.: 60 μόρια, (αστ) πολύ καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας: 30 μόρια και (αη) άριστη 
γνώση 2ης ξένης γλώσσας: 60 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας 
υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. 
(β) Μοριοδότηση προσόντων εμπειρίας: Τα προσόντα εμπειρίας μοριοδοτούνται με 2 μόρια 
για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα, εκτός αυτής που έχει 
διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, η οποία μοριοδοτείται ως εξής:. (βα) 2,5 μόρια για κάθε μήνα 
προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος, (ββ) 3,5 μόρια για κάθε μήνα 
προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης (βγ) 6,5 μόρια 
για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής 
Διεύθυνσης. Η προαναφερθείσα προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης πρέπει να έχει διανυθεί σε 
φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για τη 
μοριοδότηση εμπειρίας μικρότερης του μηνός, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών με 
το 1/30 (ένα τριακοστό) των μορίων ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω. Το σύνολο των 
μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα προσόντα εμπειρίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. (γ) Μοριοδότηση κατόπιν δομημένης συνέντευξης. Σκοπός της 
δομημένης συνέντευξης είναι η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και 
την καταλληλότητα υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης. Η συνέντευξη 
μοριοδοτείται, σύμφωνα με πίνακα που καταρτίζει το ΑΣΕΠ. Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ’ 
ανώτατο όριο με 1.000 μόρια. Η προσωπικότητα λαμβάνει 300 μόρια, η καταλληλότητα για 
τα καθήκοντα της θέσης 500 μόρια και η επικοινωνιακή ικανότητα 200 μόρια. Η σταθμισμένη 
μοριοδότηση κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού 
αριθμού μορίων της ομάδας (α) με συντελεστή 25%, της ομάδας (β) με συντελεστή 35% και 
της ομάδας (γ) με συντελεστή 40% και εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. 
7. Για την επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, εκδίδεται πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΣΕΠ η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα opengov.gr, 
στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου τουλάχιστον δύο 
(2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των προηγούμενων. Η προθεσμία υποβολής 
υποψηφιοτήτων άρχεται από την ημέρα της τελευταίας εκ των ως άνω δημοσιεύσεων. 
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8. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για μέχρι τρεις (3) θέσεις κατ’ 
ανώτατο όριο. Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η αίτηση 
συνοδεύεται: (α) από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, (β) από πιστοποιητικό υπηρεσιακών 
μεταβολών, στο οποίο, με μέριμνα της υπηρεσίας του αιτούντος, περιλαμβάνεται κάθε 
απαραίτητη πληροφορία για την εφαρμογή και τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος και 
(γ) από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση. Ο αρμόδιος Υπουργός για 
θέματα δημόσιας διοίκησης δύναται να καθορίζει με απόφασή του, τον τύπο, τη δομή και το 
περιεχόμενο των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών που χορηγούνται με σκοπό την 
υποβολή αίτησης σε διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου. Τα 
συνοδευτικά έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης. Στην αίτηση 
περιλαμβάνεται Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων, ο οποίος 
συμπληρώνεται με ευθύνη του αιτούντος. 
9. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται, ανά θέση, ως εξής: (α) Επιλογή των υποψηφίων που 
συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. (β) Μοριοδότηση των επιλέξιμων 
υποψηφίων με βάση τα κριτήρια των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 6 του 
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να ελέγξει 
τα δικαιολογητικά και την εν γένει ακρίβεια των δηλώσεων μόνο των υποψηφίων, που 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησής τους κατατάσσονται στους δώδεκα (12) πρώτους 
υποψηφίους και στη συνέχεια να προχωρήσει σε έλεγχο περαιτέρω υποψηφιοτήτων, εάν 
προκύψει τέτοια ανάγκη κατά τον έλεγχο των δώδεκα (12) πρώτων υποψηφιοτήτων.(γ) 
Σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Προσωρινών Πινάκων: (αα) αποκλειομένων 
λόγω έλλειψης των ελάχιστων προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή λόγων αποκλεισμού 
και (ββ) των επιλέξιμων υποψηφίων και της αντίστοιχης βαθμολογίας τους, με τα ονόματα 
των αποκλειομένων και των επιλέξιμων υποψηφίων. (δ) Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστική 
προθεσμία πέντε (5) ημερών προκειμένου να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις. (ε) Οι ενστάσεις 
εκδικάζονται από την Επιτροπή εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών και στη συνέχεια 
αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων με τη 
βαθμολογία τους. (στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους επτά (7) πρώτους 
σε βαθμολογία υποψηφίους. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο 
κινητό τηλέφωνο που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του, ενώ η Επιτροπή μπορεί 
επιπρόσθετα να αποφασίσει τη χρήση και άλλων μέσων. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τρεις 
(3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της συνέντευξης. Αίτημα υποψηφίου για 
συνέντευξη σε άλλη ημέρα μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνει δεκτό με αιτιολογημένη απόφαση 
της Επιτροπής και μόνο εφόσον αφορά σε αποδεικνυόμενο λόγο ανωτέρας βίας. Σε κάθε 
περίπτωση, αίτημα για δεύτερη αναβολή δεν μπορεί να υποβληθεί. (ζ) Εάν ένας ή 
περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς 
τους ή έχουν επιλεγεί Υπηρεσιακοί Γραμματείς σε άλλο Υπουργείο, η Επιτροπή καλεί σε 
συνέντευξη επόμενους υποψηφίους. Ο αριθμός των με τον τρόπο αυτό καλούμενων 
υποψήφιοι δεν μπορεί να υπερβεί τους πέντε (5). 
10. Ο υποψήφιος που κατατάσσεται πρώτος στη βαθμολογία διορίζεται με απόφαση του 
οικείου Υπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
11. Εάν θητεία Υπηρεσιακού Γραμματέα λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, αναλαμβάνει 
ο πρώτος επιλαχών για το υπόλοιπο της θητείας. Εάν δε δύναται να αναλάβει ο δεύτερος, 
αναλαμβάνει ο τρίτος. Εάν πάλι είναι αδύνατη η ανάληψη καθηκόντων από τον τρίτο 
επιλαχόντα, η θέση καλύπτεται με απόφαση του Υπουργού μεταβατικά, λαμβάνοντας υπόψη 
τα σχετικά προσόντα διορισμού σε αυτήν και εκκινεί η διαδικασία επιλογής εκ νέου. 
12. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια επί της διαδικασίας που δεν ρυθμίζεται με το παρόν, θα 
καθορίζεται στην πρόσκληση του ΑΣΕΠ. 
13. Για κάθε Υπηρεσιακό Γραμματέα λειτουργεί Γραφείο το οποίο τον επικουρεί στην άσκηση 
των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των 
σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους 
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πολίτες. Σε κάθε Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα δύνανται να τοποθετούνται με απόφασή 
του ως και πέντε (5) υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου 
του Υπουργείου στο οποίο ο Υπηρεσιακός Γραμματέας υπηρετεί ή από εποπτευόμενους 
φορείς του Υπουργείου αυτού, ως άμεσοι συνεργάτες του.». 
10. Τροποποιείται το άρθρο 40 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 40 
Γραφεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, υπαγόμενο 
απευθείας στον Υπουργό. Στις αρμοδιότητες των Γραφείων αυτών περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα θέματα: (α) η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του 
Υπουργείου και η προβολή του έργου του, (β) η κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού 
ενδιαφέροντος του Υπουργείου, 
(γ) η παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων, που αφορούν 
δραστηριότητες του Υπουργείου και η ενημέρωση του Υπουργού, (δ) η παροχή πληροφοριών 
και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους 
ξένων κρατών σχετικά με το έργο του Υπουργείου και του Υπουργού, (ε) η επιμέλεια 
οργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων, καθώς και ευαισθητοποίησης και διάχυσης των 
δημοσίων πολιτικών του Υπουργείου στην κοινωνία, (στ) ο συντονισμός των υπηρεσιών για 
οποιαδήποτε δημοσίευση του Υπουργείου, (ζ) η εποπτεία του περιεχομένου της ιστοσελίδας 
και η έγκριση κάθε επικαιροποίησής της, καθώς και η σύνδεση με την κεντρική και με άλλες 
κυβερνητικές ιστοσελίδες, (η) η οργάνωση εκδηλώσεων του Υπουργείου, η παροχή αιγίδας 
και η διοικητική οργάνωση συνεντεύξεων της πολιτικής ηγεσίας, (θ) η υποστήριξη για κάθε 
διαβούλευση του Υπουργείου με κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών, για κάθε θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου, και (ι) η διαχείριση κάθε είδους 
διαφημιστικής προβολής ή καμπάνιας του Υπουργείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ 
ύλην υπηρεσίες. 
2. Τα Γραφεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στελεχώνονται βάσει των οικείων διατάξεων 
από υπαλλήλους του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων από αυτό δημοσίων φορέων. 
3. Για τη στελέχωση των Γραφείων Επικοινωνίας και Ενημέρωσης συστήνονται σε κάθε 
Υπουργείο δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες 
προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής 
δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε οι έχοντες διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ημερήσια 
πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή 
στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο 
ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στη σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά 
ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση, με την αποχώρηση για 
οποιονδήποτε λόγο του Υπουργού που τον προσέλαβε. Στις θέσεις αυτές μπορεί, με κοινή 
απόφαση του Υπουργού αρμόδιου για θέματα δημόσιας διοίκησης και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού, να αποσπώνται δημοσιογράφοι της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας 
και Ενημέρωσης. Αναπληρωτές Υπουργοί δύνανται να διορίζουν έναν (1) μετακλητό 
συνεργάτη ή έναν (1) δημοσιογράφο στα γραφεία του παρόντος άρθρου. 
4. Τα Γραφεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργού συνεργάζονται για κάθε σχετικό 
θέμα με την Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου, καθώς και με τις αρμόδιες καθ’ ύλην 
υπηρεσίες.». 
11. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 46 
Στελέχωση των ιδιαίτερων γραφείων 
1. Τα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και 
Ειδικών Γραμματέων στελεχώνονται από συνεργάτες. 
2. Ανά ιδιαίτερο γραφείο μέλους της Κυβέρνησης, Υφυπουργού, Γενικού και Ειδικού 
Γραμματέα προβλέπονται οι εξής θέσεις συνεργατών: (α) έως δεκαοκτώ (18) θέσεις στα 
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γραφεία μελών της Κυβέρνησης, εκ των οποίων έως οκτώ (8) δύνανται να είναι μετακλητοί, 
(β) έως δώδεκα (12) θέσεις στα γραφεία των Υφυπουργών, εκ των οποίων έως έξι (6) 
δύνανται να είναι μετακλητοί, (γ) έως οκτώ (8) θέσεις στα γραφεία των Γενικών Γραμματέων, 
εκ των οποίων τρείς (3) δύνανται να είναι μετακλητοί και (δ) έως τέσσερις (4) θέσεις στα 
γραφεία των Ειδικών Γραμματέων, εκ των οποίων δύο (2) δύνανται να είναι μετακλητοί. Στα 
γραφεία των Υπουργών οι θέσεις των μετακλητών της προηγούμενης παραγράφου 
προσαυξάνονται κατά τον αριθμό των Γενικών Γραμματειών που υφίστανται στο Υπουργείο. 
Στα γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, ένας εκ των συνεργατών που 
καλύπτει θέση μετακλητού υπαλλήλου δύναται να είναι δημοσιογράφος. 
3. Οι θέσεις των συνεργατών δύνανται να καλύπτονται από: (α) ιδιώτες μέσω πρόσληψης, οι 
οποίοι καταλαμβάνουν αποκλειστικά θέσεις μετακλητών, (β) δημοσίους υπαλλήλους ή 
λειτουργούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 
υπηρετούν σε φορείς του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) μέσω απόσπασης ή ανάθεσης 
καθηκόντων με παράλληλη άσκηση, πλήρη ή μερική, των κύριων καθηκόντων τους, (γ) 
δικηγόρους με έμμισθη εντολή του Δημοσίου που υπηρετούν στους φορείς της 
προηγούμενης περίπτωσης μέσω απόσπασης ή ανάθεσης καθηκόντων με παράλληλη 
άσκηση, πλήρη ή μερική, των κύριων καθηκόντων τους. 
4. Μια εκ των προβλεπόμενων θέσεων συνεργατών των μελών της Κυβέρνησης, 
Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων είναι θέση του Διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου. 
5. Εάν ο Πρωθυπουργός προΐσταται Υπουργείου διατηρεί το ιδιαίτερο γραφείο που 
προβλέπεται για τον οικείο Υπουργό. 
6. Ο αριθμός των θέσεων συνεργατών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 μπορεί να 
αυξάνει κατά κατηγορία και γραφείο ανάλογα με τις ανάγκες του κατά περίπτωση μέλους 
της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται 
ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου κατά περίπτωση μέλους της 
Κυβέρνησης ή Υφυπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την 
αποχώρηση του μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, θέσεις του ιδιαίτερου γραφείου του 
οποίου αυξήθηκαν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι θέσεις αυτές καταργούνται 
αυτοδικαίως. 
7. Στα ιδιαίτερα γραφεία μελών της Κυβέρνησης επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών 
συμβούλων για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αντικείμενα, καθ’ υπέρβαση 
του οριζόμενου ανώτατου αριθμού συνεργατών οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν 
λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους. Οι 
ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι διακεκριμένοι επιστήμονες ή 
εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά 
όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με αντίστοιχες 
αποφάσεις του οικείου μέλους της Κυβέρνησης που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Ο αριθμός των υπηρετούντων μετακλητών ειδικών συμβούλων της παρούσας 
παραγράφου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά ιδιαίτερο γραφείο.». 
12. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 47 
Διαδικασία στελέχωσης ιδιαίτερων γραφείων 
1. Η πλήρωση των θέσεων των συνεργατών γίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης: 
(α) με πράξη πρόσληψης την οποία υπογράφει το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (β) στις περιπτώσεις απόσπασης ή 
ανάθεσης καθηκόντων, με κοινή απόφαση του Υπουργού υποδοχής και του αρμόδιου 
Υπουργού προέλευσης. 
2. Με τις ως άνω πράξεις ή αποφάσεις καθορίζονται οι θέσεις που καλύπτουν οι υπάλληλοι, 
καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο εντάσσονται μαζί με τυχόν επιδόματα θέσης 
ευθύνης και άλλες παροχές. Προκειμένου για μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. απαιτείται πάντοτε άδεια της οικείας Συγκλήτου. 
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3. Οι αποσπάσεις ή οι αναθέσεις καθηκόντων συνεργατών στα ιδιαίτερα γραφεία γίνεται 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό. Η απόσπαση 
γίνεται σε προσωρινές ομοιόβαθμες θέσεις για όσο χρόνο ο συνεργάτης που αποσπάται 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντίστοιχο ιδιαίτερο γραφείο. Ο χρόνος απόσπασης 
λογίζεται για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο 
αποσπώμενος συνεργάτης κατέχει οργανικά. 
4. Η λήξη της πρόσληψης, της απόσπασης ή και της ανάθεσης καθηκόντων συνεργάτη μπορεί 
να γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του οικείου Υπουργού. Ο ως άνω τερματισμός δεν γεννά 
κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στον υπάλληλο του οποίου η σχέση εργασίας στο ιδιαίτερο 
γραφείο τερματίστηκε.». 
13. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 48 
Ελάχιστα προσόντα και αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων 
1. Όσοι καλύπτουν θέσεις συνεργατών των ιδιαίτερων γραφείων του άρθρου 46 του 
παρόντος με πρόσληψη σε θέσεις μετακλητών πρέπει να πληρούν τα εξής ελάχιστα 
προσόντα: (α) απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και κάθε τίτλου που 
προβλέπεται ως προσόν διορισμού για υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο π.δ. 
50/2001 (Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και (β) καλή γνώση γλώσσας χώρας της 
Ε.Ε.. 
2. Σε κάθε περίπτωση πλήρωσης θέσης συνεργάτη με πρόσληψη σε ιδιαίτερα γραφεία 
απαιτούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά για τους 
δημοσίους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για 
διορισμό. Πρόσληψη, απόσπαση ή ανάθεση καθηκόντων δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε 
από τις πιο πάνω θέσεις, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 46, εφόσον 
συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 76 του παρόντος. 
3. Η ύπαρξη των προσόντων και η μη ύπαρξη κωλύματος διορισμού ή απαγόρευσης 
διορισμού της προηγούμενης παραγράφου στο πρόσωπο του υποψηφίου για το διορισμό 
βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986. 
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την πρόσληψη των συνεργατών των ως άνω γραφείων έχουν 
υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και 
λοιπών στοιχείων του προσλαμβανόμενου προσωπικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
5. Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις των διευθυντών των ιδιαίτερων γραφείων και 
των συνεργατών σε αυτά, καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτών, καθορίζονται από τις 
κείμενες περί μισθολογίου διατάξεις του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.». 
14. Τροποποιουνται οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 66 
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης 
1. Στην Προεδρία της Κυβέρνησης συστήνεται η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.). 
Η Κ.Ε.Κ. αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη τα οποία δύνανται να είναι συνταξιούχοι 
δικαστές, νομικοί σύμβουλοι και πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 
δικηγόροι, εν ενεργεία ή μη. 
2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Κ.Ε.Κ., ορίζονται με απόφαση του 
Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο γραμματέας της Κ.Ε.Κ. με τον αναπληρωτή 
του από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. Ο 
ορισμός μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως μελών της Κ.Ε.Κ., γίνεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324). 
3. Η Κ.Ε.Κ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση κωδίκων, καθώς και για την κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας, διαθέτοντας γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για την κωδικοποίηση και την 
αναμόρφωση της νομοθεσίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 63 του παρόντος. 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προηγούμενου εδαφίου, η Κ.Ε.Κ. μπορεί, για την 
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υποβοήθηση του έργου της: (α) να συνεργάζεται με τη Βουλή, τον νομικό κόσμο, 
επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς και άλλους εμπειρογνώμονες, να καλεί μέλη 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές Υπουργείων και 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, (β) να 
θέτει σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του διαδικτύου, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με 
την κωδικοποίηση και την αναμόρφωση πεδίων του δικαίου, (γ) να ζητεί κάθε πληροφορία ή 
στοιχείο από τις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα οι οποίες έχουν την υποχρέωση να τα 
παρέχουν. 
4. Η Κ.Ε.Κ. συντάσσει εγχειρίδιο που περιέχει τη μεθοδολογία κωδικοποίησης και τους 
νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση της νομοθεσίας. 
Οι κανόνες του εγχειριδίου αναφέρονται, ιδίως, στη διαίρεση και στην ταξινόμηση της ύλης, 
στον τρόπο αρίθμησης των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, στον τρόπο 
παραπομπής στις διατάξεις που κωδικοποιούνται και στον τρόπο αναγραφής τίτλων στα 
άρθρα και στα επί μέρους κεφάλαια των κωδίκων, καθώς και στη γλωσσική διατύπωσή τους. 
Εφόσον η Κ.Ε.Κ. προβαίνει και στην αναμόρφωση της νομοθεσίας, οι κανόνες αυτοί 
αναφέρονται και στα κριτήρια επιλογής της σχετικής μεθόδου. 
5. Η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες αναφέρονται, 
ιδίως, στη συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και την κατάρτιση διαγράμματος 
κωδικοποίησης και προσχεδίου κώδικα, καθώς και στη σύνταξη και την τεκμηρίωση του 
εγχειριδίου που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 66, μπορεί να ανατίθεται σε 
νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και ινστιτούτα του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικούς επιστήμονες και 
ομάδες εργασίας, στις οποίες, πέραν των ειδικών επιστημόνων, είναι δυνατόν να μετέχουν 
δικαστικοί λειτουργοί, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι. Η ανάθεση γίνεται, σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, είτε από το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία, με την 
υπογραφή σχετικής προγραμματικής «συμφωνίας», με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, η οποία παρακολουθεί, μέσω της Κ.Ε.Κ., τη φάση του έργου 
που έπεται της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας και της θεματικής κατάταξής της, είτε 
απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, με απόφαση 
της Κ.Ε.Κ., που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών 
Θεμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Κ.Ε.Κ. μπορεί να θέτει τις κατάλληλες κατά την κρίση της, 
τεχνικές προδιαγραφές. 
6. Στην Κ.Ε.Κ. μπορούν να ανατίθενται έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή 
ευρωπαϊκούς πόρους. 
7. Το ετήσιο πρόγραμμα κωδικοποίησης συντάσσεται από την Κ.Ε.Κ. η οποία το παραδίδει 
στον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, προκειμένου να ενταχθεί 
στο Ενοποιημένο Προσχέδιο Κυβερνητικού Έργου, το οποίο εγκρίνεται στην τακτική 
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου. 
8. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, η Κ.Ε.Κ. συντάσσει και υποβάλει 
προς τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων έκθεση, η οποία 
περιλαμβάνει αποτίμηση της προόδου των δράσεων κωδικοποίησης που έχουν αναληφθεί 
από την Κ.Ε.Κ., καθώς και περαιτέρω προτάσεις κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της 
υφιστάμενης νομοθεσίας και βελτίωσης της λειτουργίας των δομών της καλής νομοθέτησης. 
Η έκθεση αυτή αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 και 
διαβιβάζεται, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 
στον Πρωθυπουργό και τα μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και στον Πρόεδρο της Βουλής. 
9. Στον Πρόεδρο και στα μέλη της Κ.Ε.Κ. καταβάλλεται αποζημίωση. Με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε 
ειδική διάταξη, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησής της και ρυθμίζεται κάθε 
άλλο σχετικό θέμα.». 
15. Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
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«Άρθρο 88 
Επιλογή - Διορισμός-Πλαίσιο Καθηκόντων Συμβουλίου Διοίκησης 
1. Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα 
(4) ακόμη τακτικά μέλη. Μόνο ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει ο Διοικητής της 
Αρχής ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
2. (α) Η επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό. Με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, η 
γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής της επόμενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. (β) Η επιλογή των μελών του 
Συμβουλίου Διοίκησης γίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα απαρτίζεται 
από: (αα) τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ ή έναν (1) Αντιπρόεδρο ως αναπληρωτή του 
υποδεικνυόμενο από αυτόν, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, (ββ) δύο (2) Αντιπροέδρους ή 
Συμβούλους του ΑΣΕΠ υποδεικνυόμενους από τον Προεδρό του, (γγ) έναν (1) Αντιπρόεδρο 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υποδεικνυόμενο από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, (δδ) τον 
Γενικό Γραμματέα αρμόδιο για θέματα προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης. (γ) Η Επιτροπή 
Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων, με βάση προκαθορισμένα 
και αντικειμενικά κριτήρια, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον 
αριθμό των σχετικών θέσεων και υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που 
οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από το διπλάσιο αριθμό των θέσεων, περιλαμβάνονται όλοι οι 
υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο. (δ) To Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγει από τον ανωτέρω 
κατάλογο, ισάριθμους με τις προς πλήρωση θέσεις επικρατέστερους υποψηφίους, και 
υποβάλλει προς έγκριση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κάθε έναν από 
αυτούς ξεχωριστά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν εγκρίνει έναν ή περισσότερους από 
τους προταθέντες υποψηφίους, το Υπουργικό Συμβούλιο προτείνει νέους υποψηφίους από 
τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων της προηγούμενης παραγράφου. 
3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής διορίζονται με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
4. H θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται πενταετής και μπορεί να 
ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δύο (2) από τα 
τέσσερα (4) μέλη κληρώνονται αμέσως μετά από τη λήψη της απόφασης επιλογής τους και 
διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, άλλα δύο (2) για θητεία πέντε (5) ετών. Στην κλήρωση 
αυτή δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Αρχής, που διορίζεται για θητεία πέντε (5) ετών. 
Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους που σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο διορίστηκε για 
περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών. 
5. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων. Ο χρόνος 
παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι (6) μήνες. Η Αρχή 
μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν 
για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά τακτικά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό 
απαρτίας. 
6. Τον Πρόεδρο της Αρχής, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει ένα (1) από 
τα υπόλοιπα τακτικά μέλη, που έχει ορισθεί προς τούτο με απόφαση του Προέδρου της 
Αρχής, που λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από τον διορισμό του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Αρχής. 
7. α) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και 
της ακεραιότητας, να υπηρετούν με συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκούν τις 
αρμοδιότητες που τους ανατίθενται από τον παρόντα νόμο και από την εκάστοτε κείμενη 
νομοθεσία, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματική και αποδοτική 
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λειτουργία και δράση της Αρχής. β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, 
υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και για δύο (2) έτη μετά από 
τη λήξη της θητείας τους και υπόκεινται σε κατά προτεραιότητα έλεγχο από τη Γ΄ Μονάδα 
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. γ) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
Συμβουλίου Διοίκησης πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων τους. Ιδιαίτερα οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία 
που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: αα) 
η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή ββ) 
είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, 
εκ πλαγίου δε, έως και δευτέρου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή γγ) 
έχουν ιδιαίτερο δεσμό, ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους. Τα ανωτέρω 
πρόσωπα οφείλουν να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας και δήλωση για τη μη 
ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Όταν 
οποιοδήποτε θέμα που άπτεται των συμφερόντων του Προέδρου ή άλλου μέλους του 
Συμβουλίου Διοίκησης τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης, το μέλος αυτό υποχρεούται 
να προβεί σε δήλωση σχετικά με τον λόγο που επιβάλλει την αποχή του κατά την έναρξη της 
συζήτησης, να μη συμμετάσχει στη συζήτηση και στη σχετική απόφαση και δεν προσμετράται 
για τον υπολογισμό απαρτίας. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής περισσότερων του ενός 
(1) μελών λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, το Συμβούλιο Διοίκησης βρίσκεται σε απαρτία 
και αποφασίζει νόμιμα με τα λοιπά, μη κωλυόμενα, μέλη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Με τον 
Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου για τη σύγκρουση συμφερόντων του Προέδρου και των 
μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των 
σχετικών διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής συνιστά σοβαρό πειθαρχικό 
παράπτωμα. 
8. Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης, οι κάθε είδους αποδοχές του Προέδρου, 
τακτικές ή πρόσθετες, για όλο το διάστημα της θητείας του, ορίζονται στο 60% των συνολικών 
αποδοχών και επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων του Προέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 32 και 33 του ν. 3205/2003 (Α΄ 
297), όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι αποδοχές και οι εν γένει πρόσθετες αμοιβές του 
Προέδρου της Αρχής είτε είναι ιδιώτης είτε δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή μισθωτός με 
σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε φορέα του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός 
οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών 
της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Για τον υπολογισμό του 
ανώτατου ορίου αποδοχών εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 28 του ν. 4354/2015. 
9. Οι αποδοχές των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται στο ποσό των τριακοσίων 
πενήντα ευρώ (350,00 €) ανά συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν ετησίως το σαράντα τοις εκατό (40%) των αποδοχών Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου. Για τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης που καλούνται από το 
εξωτερικό, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης με κάθε μεταφορικό μέσο, ημερήσια αποζημίωση 
εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού της περίπτωσης β΄ της κατηγορίας I της 
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ΄ 
του Μέρους Β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
Συμβουλίου Διοίκησης εξαιρούνται του ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας του άρθρου 3 
του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ΄ του Μέρους Β΄ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015. Οι ανωτέρω αποδοχές δύνανται να αναπροσαρμόζονται με σχετική 

365



221 
 

Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του 
Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης. 
10. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, 
υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν 
σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής ή/και του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει 
να διαθέτουν: α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης 
επιχειρήσεων ή θετικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή διεθνών σπουδών ή ισότιμο 
τίτλο σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων. Συνεκτιμώμενο 
προσόν κατά την επιλογή θεωρούνται οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού Α.Ε.Ι. 
ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που αποδεικνύουν την επιστημονική εξειδίκευση 
σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή/και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης 
γνωστικά αντικείμενα, β) επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής 
ή/και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης αντικείμενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, 
γ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και ιδίως της αγγλικής. Η γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. 
11. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. 
12. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης, να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 5 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα είτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων είτε κατά το χρόνο του διορισμού, και επιπλέον: α) Να μην έχουν 
απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή άλλου νομικού 
προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε 
υπαιτιότητά τους. β) Να μην έχουν αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός 
επαγγέλματος ή να μην τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους 
οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος. γ) Να μην 
συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με την Αρχή. δ) Δεν μπορεί να διοριστεί 
Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης πρόσωπο, το οποίο είναι εν ενεργεία 
δικαστικός λειτουργός, είναι ή έχει διατελέσει μέλος της Βουλής ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των οργάνων διοίκησης πολιτικού κόμματος, κατά την 
τρέχουσα ή την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, ή έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος 
βουλευτής, κατά τις ίδιες ως άνω περιόδους. ε) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου 
Διοίκησης δεν μπορούν να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία 
μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, έως και δευτέρου βαθμού με τον Διοικητή ή 
οποιοδήποτε άλλο μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, του Προέδρου 
συμπεριλαμβανομένου. 
13. Ως προς τα κωλύματα, ασυμβίβαστα και τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης 
συμφερόντων για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 68 έως 74 του παρόντος. 
14. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός 
δημόσιου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Μητρώο φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τη λήξη της θητείας του επανέρχεται 
στην οργανική θέση που κατείχε πριν από τον διορισμό του. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος 
της θητείας του λογίζεται, για κάθε βαθμολογική ή/και μισθολογική έννομη συνέπεια, ως 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. 
15. Tα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι μερικής απασχόλησης και δεν αναστέλλεται η 
άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε 
οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων 
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ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο λειτούργημα ή 
οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα ή 
τα καθήκοντα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής. Ιδίως, δεν επιτρέπεται να 
παρέχουν υπηρεσίες ή να έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία ή επιχείρηση, εκ της 
οποίας μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων. Δεν συνιστά για αυτούς 
ασυμβίβαστο η άσκηση καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση 
καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
16. Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, περιλαμβανομένου του Προέδρου, παύεται από το 
αξίωμά του με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τους εξής λόγους: α) Για αδυναμία εκτέλεσης των 
καθηκόντων του λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής που διαρκεί 
για περισσότερους από τρεις συνεχόμενους μήνες ή αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά 
του για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες για οποιονδήποτε άλλον λόγο, χωρίς την άδεια του 
Συμβουλίου Διοίκησης. β) Για σπουδαίο λόγο, που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων 
του. Σπουδαίο λόγο συνιστά, ιδίως, η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία 
έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του και η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, 
προσωπικό ή εμπορικό όφελος. γ) Αν παραπεμφθεί αμετάκλητα στο ακροατήριο για αδίκημα 
που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου 
υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 149 του Υπαλληλικού Κώδικα. δ) Εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε αυτοδίκαιη αργία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 103 παραγράφου 1 του Υπαλληλικού Κώδικα. ε) Αν δεν προβεί στις απαιτούμενες 
γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις 
του παρόντος. στ) Αν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός 
επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους 
οποιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος. ζ) 
Αν εκλεγεί μέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης 
ή των οργάνων διοίκησης πολιτικού κόμματος ή αν ανακηρυχθεί υποψήφιος Βουλευτής. 
17. Ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης που έχει παυθεί από το αξίωμά του, 
δύναται να προσβάλει με προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την απόφαση 
περί παύσεώς του. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την 
προσβαλλόμενη απόφαση. 
18. Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, που 
προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωμά του, ενημερώνει σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο 
και το Συμβούλιο Διοίκησης, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την παραίτησή του. Η 
παραίτηση γίνεται αποδεκτή με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
19. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, 
λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή μέλος, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόμο εντός δύο (2) μηνών από την κένωση της 
θέσης, για πλήρη θητεία. Μέχρι τον διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους, η λειτουργία του 
Συμβουλίου Διοίκησης δεν διακόπτεται. Για το διάστημα μέχρι τον διορισμό νέου Προέδρου 
τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο αναπληρωτής αυτού ή εάν δεν υπάρχει αναπληρωτής, 
καθήκοντα Προέδρου ασκεί κάποιο από τα υπολειπόμενα μέλη με απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης. 
20. Η διαδικασία για τον διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης 
ξεκινάει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την εκπνοή της θητείας αυτών, σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη διαδικασία. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για το 
διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους κατά τα ανωτέρω, η θητεία του απερχόμενου Προέδρου 
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ή μέλους παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων και σε κάθε περίπτωση για 
διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.». 
16. Τροποποιούνται οι παρ. 1, 2, 7 και 12 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως 
εξής: 
«Άρθρο 96 
Προσωπικό της Αρχής 
1. Στην Αρχή συνιστώνται πεντακόσιες (503) θέσεις, πέραν των καλυπτόμενων με 
μετακλητούς, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: α) Τετρακόσιες πενήντα μία (451) θέσεις 
εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). β) Πέντε (5) θέσεις Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού. γ) Δώδεκα (12) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ). δ) Τριάντα (30) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΔΕ). ε) Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(ΥΕ). στ) Δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. 
2. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής δύναται να ανακατανέμονται οι θέσεις ανά 
εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Αρχής. Εκ των 
θέσεων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
τριακόσιες εξήντα πέντε (365) θέσεις καταλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον και υποχρεωτικά από 
Επιθεωρητές-Ελεγκτές. 
3. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι τα οριζόμενα στο 
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οργανισμό της 
Αρχής. 
4. Οι θέσεις των Επιθεωρητών-Ελεγκτών κατανέμονται αποκλειστικά στη Μονάδα 
Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής. 
5. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Αρχής συνιστώνται έξι (6) θέσεις συνεργατών. 
Αντίστοιχα, για την υποβοήθηση του Προέδρου της Αρχής και του Συμβουλίου Διοίκησης 
συνιστώνται δύο (2) θέσεις συνεργατών. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται, κατ’ ανάλογη 
εφαρμογή, των προβλεπομένων στις οικείες διατάξεις του παρόντος για τις θέσεις 
συνεργατών των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Στο 
Γραφείο του Διοικητή της Αρχής συνιστάται θέση Διευθυντή, η οποία καλύπτεται από έναν 
εκ των συνεργατών. Ο Διευθυντής ασκεί, κατ’ αντιστοιχία, τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του παρόντος. Για τις αποδοχές των ανωτέρω εφαρμογή 
έχουν οι διατάξεις του ν. 4354/2015 που αφορούν τους συνεργάτες που υπηρετούν στα 
ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
6. Στο Γραφείο Τύπου της Αρχής συνιστώνται δύο (2) θέσεις δημοσιογράφων, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τις οποίες προσλαμβάνονται από τον Διοικητή της Αρχής 
δημοσιογράφοι είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής 
οργάνωσης είτε με διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική 
εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που 
αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την 
ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στη σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ότι αυτή λύεται 
αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για 
οποιονδήποτε λόγο του Διοικητή της Αρχής που τον προσέλαβε. Οι θέσεις αυτές μπορεί 
επίσης να καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων ανάλογων προσόντων από τη Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αποσπάσεων του 
παρόντος νόμου. 
7. Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του 
Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η 
πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της 
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Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από προκήρυξη της 
Αρχής, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εκάστοτε ισχύουν, με 
μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
οριοθετείται στο άρθρο 51 του 
ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των 
αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου 
διοίκησης αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τις αποδοχές του προσωπικού που 
διορίζεται, προσλαμβάνεται, μετατάσσεται, αποσπάται ή μεταφέρεται στην Αρχή ισχύουν 
και εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας των 
αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. 
Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης 
ανανέωσης μέχρι τέσσερις (4) φορές. 
8. Οι οργανικές θέσεις των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της παραγράφου 1 του παρόντος, 
καλύπτονται αποκλειστικά με αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα, 
όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, με απόφαση του 
Διοικητή και ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 
διάταξης όπως εκάστοτε ισχύουν, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των 
αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης καθώς και του οργάνου 
διοίκησης αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας. Με την πρόσκληση μπορεί να καθορίζονται, 
για ορισμένο αριθμό θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών, συγκεκριμένοι κλάδοι και 
ειδικότητες. Σε θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών αποσπώνται υπάλληλοι, εφόσον δεν έχουν 
υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης 
ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης μέχρι τέσσερις (4) φορές. 
9. Στην Αρχή μπορούν να αποσπώνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, όπως 
εκάστοτε ισχύουν, πέραν του μονίμου προσωπικού και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως 
αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, και 
α) ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, β) δικαστικοί υπάλληλοι των δικαστηρίων και 
των εισαγγελιών, η απόσπαση των οποίων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, ν. 2812/2000 (A΄ 67) και γ) γιατροί, οδοντίατροι και 
φαρμακοποιοί του Ε.Σ.Υ., που προέρχονται από τις θέσεις του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., ο οποίος 
έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του 
ν. 1397/1983 (Α΄ 143), όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά κατά τη διαδικασία της 
παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) και του άρθρου 64 του ν. 2071/1992 
(Α΄ 123), καθώς επαγγελματιών που ανήκουν στους κλάδους των Νοσοκομειακών 
Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., Νοσοκομειακών Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών Ε.Σ.Υ., 
Κλινικών Χημικών, Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων των Ιατρικών Εργαστηρίων Νοσοκομείων 
Ε.Σ.Υ. και Ψυχολόγων Ε.Σ.Υ. οι οποίες έχουν συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας με τις διατάξεις 
των άρθρων 40, 41, 42 και 43 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165), όπως καθορίζονται κάθε φορά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 2519/1997. Ειδικά το ως άνω προσωπικό 
επιλέγει με δήλωσή του το αργότερο εντός τριμήνου από την απόσπασή του στην Αρχή, εάν 
επιθυμεί να διατηρήσει τις αποδοχές της οργανικής του θέσης. Η χρονική διάρκεια της 
απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης μέχρι τέσσερις (4) 
φορές. 
10. Ο αριθμός των αποσπασμένων στην Αρχή υπαλλήλων από κάθε φορέα προέλευσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος, δεν δύναται να υπερβαίνει 
το ποσοστό 5% των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του εκάστοτε φορέα προέλευσης. Με απόφαση του 
Υπουργού, αρμόδιου για θέματα δημόσιας διοίκησης, καθορίζεται το επίπεδο της οργανικής 
μονάδας επί του οποίου εφαρμόζεται το ως άνω ανώτατο όριο, καθώς και κάθε αναγκαία 
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λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Για τις αποδοχές του ως άνω προσωπικού 
ισχύουν και εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος. Ο χρόνος 
υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε έννομη συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας 
στην οργανική τους θέση. 
11. α) Στην Αρχή συστήνονται: (αα) μία (1) θέση Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και 
Ελέγχων, (ββ) δύο (2) θέσεις Προϊσταμένων για τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και 
Λογοδοσίας και για τη Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία 
αντίστοιχα, (γγ) δύο (2) θέσεις Προϊσταμένων για τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
Συμπεριφορικών Αναλύσεων και για τη Διεύθυνση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και 
Εκπαιδευτικών Πολιτικών. β) Οι θέσεις της υποπαραγράφου α της παρούσης, είναι πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης και οι επιλεγέντες για αυτές διορίζονται για τριετή θητεία 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. γ) Οι θητείες 
αυτές μπορούν να ανανεωθούν μέχρι τρεις (3) φορές με απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή της Αρχής. δ) Οι θητείες των 
επιλεγέντων για τις ως άνω θέσεις μπορούν να διακόπτονται πριν από τη λήξη τους για 
λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του Διοικητή της Αρχής. 
12. Για την κάλυψη των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται με απόφαση του 
Διοικητή σχετική προκήρυξη με την οποία εξειδικεύονται τα καθήκοντα της θέσης, τα 
απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία επιλογής. Υποψήφιοι δύνανται να είναι είτε ιδιώτες 
είτε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο 
άρθρο 51 του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι υποψήφιοι πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
κατέχουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εμπειρίας 
στις σχετικές με τις θέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου αρμοδιότητες, εκτός από τις 
θέσεις του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων και του 
Διευθυντή Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Εκπαιδευτικών Πολιτικών για τις οποίες 
απαιτούνται τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σχετικής εμπειρίας, καθώς και άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. Οι ανωτέρω επιλέγονται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής που 
συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής από: α) ένα μέλος του Συμβουλίου 
Διοίκησης με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από το Συμβούλιο Διοίκησης και 
ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής, β) ένα μέλος του ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του, 
που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του, και γ) τον Διοικητή της Αρχής με τον νόμιμο 
αναπληρωτή του. 
13. Οι θέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου καλύπτονται 
αποκλειστικά από υπαλλήλους που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990. Στην ως άνω περίπτωση διενεργείται απόσπαση 
από τον φορέα προέλευσης, με απόφαση του Διοικητή, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή 
ειδικής διάταξης περί αποσπάσεων όπως εκάστοτε ισχύουν και χωρίς να απαιτείται 
απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα 
προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού για διάστημα τριών (3) ετών με 
δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης μέχρι τρεις (3) φορές. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος 
υπηρεσίας στη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής και 
των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας και της Γενικής 
Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία, λογίζεται για κάθε έννομη 
συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση επικεφαλής οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής 
Διεύθυνσης, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων, καθώς και της Διεύθυνσης Δράσεων 
Ευαισθητοποίησης και Εκπαιδευτικών Πολιτικών, λογίζεται για κάθε έννομη συνέπεια ως 
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χρόνος υπηρεσίας σε θέση επιπέδου Διεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή για τις αποδοχές των 
προσώπων αυτών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο. 
14. Οι αποδοχές του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων είναι αυτές που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 περίπτωση β΄ του ν. 4354/2015. Στον ανωτέρω 
καταβάλλονται επίσης, το επίδομα της θέσης ευθύνης του άρθρου 16 παράγραφος 1 
περίπτωση α΄ υποπερίπτωση αβ΄, καθώς και η οικογενειακή παροχή του άρθρου 15 του ιδίου 
ως άνω νόμου. Οι αποδοχές των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και 
Λογοδοσίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία 
είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του ν. 4354/ 2015. Στους ανωτέρω 
καταβάλλονται επίσης το επίδομα της θέσης ευθύνης του άρθρου 16 παράγραφος 1 
περίπτωση α υποπερίπτωση αδ, καθώς και η οικογενειακή παροχή του άρθρου 15 του ιδίου 
ως άνω νόμου. Οι αποδοχές του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
Συμπεριφορικών Αναλύσεων είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος 
νόμου για το προσωπικό που υπηρετεί στις οργανικές μονάδες, επιπέδου Διεύθυνσης, που 
υπάγονται στον Διοικητή. Στον ανωτέρω καταβάλλονται, το επίδομα θέσης ευθύνης του του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ υποπερίπτωση αε΄, καθώς και η οικογενειακή 
παροχή του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω νόμου. Οι αποδοχές του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Εκπαιδευτικών πολιτικών είναι αυτές που 
προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος νόμου για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική 
Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία. Στον ανωτέρω καταβάλλονται 
επίσης, το επίδομα θέσης ευθύνης του του άρθρου 16 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ 
υποπερίπτωση αε΄, καθώς και η οικογενειακή παροχή του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω 
νόμου. Στους ανωτέρω, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, εξακολουθεί να καταβάλλεται 
τυχόν προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, στο ύψος που αυτή έχει 
προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην Αρχή, χωρίς αυτή να 
συμψηφίζεται με τον καταβαλλόμενο βασικό μισθό, όπως αυτός προσδιορίζεται, κατά 
περίπτωση, στα προηγούμενα εδάφια. 
15. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του ως άνω προσωπικού, επανέρχονται 
αυτοδίκαια σε κενή θέση ή εάν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη με την πράξη επαναφοράς 
προσωποπαγή θέση, του φορέα προέλευσής τους. Στην περίπτωση αυτή, το προσωπικό αυτό 
με την επαναφορά του εξελίσσεται κανονικά στους βαθμούς και τα Μ.Κ. της κατηγορίας του, 
συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί στην Αρχή. 
16. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, 
δύναται να καθορίζεται εντός των ορίων του προϋπολογισμού της Αρχής και του εκάστοτε 
Μ.Π.Δ.Σ., ειδικό μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Αρχής, στη βάση των 
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. 
17. Ο Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, οι Επιθεωρητές Ελεγκτές, και το 
υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 
απασχόλησής τους, υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων 
που περιήλθαν σε γνώση τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και επί μία πενταετία 
μετά την αποχώρησή τους. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και του καθήκοντος 
εχεμύθειας αφορά και το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 
υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
18. Παραβιάσεις του απορρήτου ή του καθήκοντος εχεμύθειας, καθώς και η εκ δόλου μη 
στάθμιση στοιχείων επιβαρυντικών για την υπηρεσία που επιθεωρείται ή ελέγχεται και τους 
υπαλλήλους της, συνιστούν σοβαρό λόγο για την ανάκληση της απόσπασης του Επιθεωρητή 
- Ελεγκτή. 
19. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης, 
είναι δυνατόν να διακοπεί η απόσπαση Επιθεωρητών–Ελεγκτών, καθώς και του λοιπού 
προσωπικού που υπηρετεί στην Αρχή, πριν από τη λήξη της, για σοβαρό λόγο αναγόμενο 
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στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων ή μεταβολή των υπηρεσιακών 
αναγκών ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου, αφού συνεκτιμηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. 
20. Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές που υπηρετούν στην Αρχή υποχρεούνται στην υποβολή 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, 
για τους Ειδικούς-Επιθεωρητές που υπηρετούσαν με απόσπαση στο γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ.». 
17. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 99 
Πειθαρχικές αρμοδιότητες 
1. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού 
συμβουλίου υποχρεούνται να ανακοινώνουν στον Διοικητή της Αρχής ο μεν πρώτος την 
ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή 
οργάνου των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του παρόντος για εγκλήματα περί 
την υπηρεσία (άρθρα 235, 236 και 237 Π.Κ.), περί τα υπομνήματα (άρθρα 216, 217, 220, 222 
Π.Κ.), κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 και 375, Π.Κ.) και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων 
(άρθρα 386, 386Α, 389, 390 και 394), που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των ως άνω 
φορέων, ο δε δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό 
δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόμενες, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή 
αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις. 
2. Η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, από τους Επιθεωρητές-
Ελεγκτές της Αρχής πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των 
φορέων της προαναφερόμενης διάταξης δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων αυτών 
για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Ο Διοικητής της Αρχής παρακολουθεί την πορεία της 
πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο κατά περίπτωση πειθαρχικό όργανο και δύναται να 
παραγγέλλει τη λήψη άλλων μέτρων. 
3. Ο Διοικητής της Αρχής μπορεί να ασκεί ένσταση κατά οποιασδήποτε απόφασης των 
πειθαρχικών οργάνων των φορέων και των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 83, 
παραπέμποντας: α) Στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις, για τις οποίες έχει 
εκδοθεί απόφαση κατώτερου πειθαρχικού οργάνου, β) στο οικείο δευτεροβάθμιο 
πειθαρχικό συμβούλιο υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση μονομελούς 
πειθαρχικού οργάνου, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις των μελών της Κυβέρνησης 
και των Υφυπουργών, οι οποίες δεν προσβάλλονται με ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο 
του οικείου φορέα. Στις ως άνω δύο περιπτώσεις εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
4. Ο Διοικητής της Αρχής μπορεί να ασκεί ένσταση υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, 
εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών 
οργάνων των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83, εξαιρουμένων των αποφάσεων 
μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά τα 
λοιπά, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περίπτωση 
οικείες διατάξεις πειθαρχικού δικαίου των ελεγχόμενων φορέων. 
5. Ο Διοικητής της Αρχής έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
κατά των τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων των υπηρεσιών και των 
φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 83 για πειθαρχικά αδικήματα που επισύρουν την 
ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού, καθώς και ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου κατά όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων μονομελών ή συλλογικών 
πειθαρχικών οργάνων. 
6. Η προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων και προσφυγών αρχίζει από την υποχρεωτική 
κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων στην Αρχή. Η προσφυγή υπογράφεται είτε από το 
Διοικητή είτε από τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και κατά τη 
συζήτησή της μπορεί να παρίσταται είτε ο Διοικητής είτε ο Επικεφαλής της Μονάδας 
Επιθεωρήσεων και Ελέγχων είτε εκπρόσωπος του ΝΣΚ είτε πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος 
υπηρετεί στην Αρχή. Αν η προσφυγή ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και 
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ο υπάλληλος έχει ασκήσει ήδη προσφυγή κατά της προσβαλλόμενης από την Αρχή 
τελεσίδικης απόφασης ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου ή την ασκεί ενόσω 
εκκρεμεί η ανωτέρω προσφυγή της Αρχής, το εν λόγω δικαστήριο οφείλει να παραπέμψει 
την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικράτειας προς συνεκδίκαση των ανωτέρω προσφυγών.». 
18. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 115 
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄ 
1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής 
Άμυνας, το ΚΥ.Σ.Ε.Α. συνέρχεται και λειτουργεί, εφόσον καταστεί απαραίτητο, βάσει της υπ’ 
αριθμ. 21/18.7.2019 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύνθεση του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.)» (Α΄ 124). 
2. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που συστάθηκε με το άρθρο 72 
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) συνεχίζει να λειτουργεί ως Κυβερνητική Επιτροπή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. 
3. Η σειρά τάξης των Υπουργείων που καθορίστηκε βάσει της υπ’ αριθμ. Y1/2019 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (B΄ 2901) διατηρείται σε 
ισχύ. 
4. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται ο Κανονισμός 
Λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου και των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων.» 
19. Με τις παραγράφους 29, 30, 31, 32, 33 και 34 του άρθρου ……… τροποποιείται το άρθρο 
116 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 116 
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄ 
1. Ο Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης εκδίδεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών 
από τη δημοσίευση του παρόντος. 
2. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με απόφαση του 
Πρωθυπουργού, καθορίζεται η ειδικότερη εσωτερική διάρθρωση των Γενικών Γραμματειών 
και της Ειδικής Γραμματείας των άρθρων 25, 26 και 27 του παρόντος. 
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπηρετούντες Γενικοί Γραμματείς στις θέσεις του 
Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, 
προΐστανται αντιστοίχως, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, της Γενικής 
Γραμματείας του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του παρόντος νόμου. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, 
καθήκοντα Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. 
4. Το σύνολο των υφιστάμενων θέσεων και του προσωπικού που υπηρετεί με οποιοδήποτε 
τρόπο και σχέση εργασίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις καταργούμενες: (α) Γενική 
Γραμματεία της Κυβέρνησης, (β) Γενική Γραμματεία Συντονισμού του άρθρου 14 του ν. 
4109/2013 (Α΄ 16), καθώς και τις μονάδες αυτών, μεταφέρεται αντιστοίχως στη Γενική 
Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του άρθρου 25 και στις Γενικές 
Γραμματείες Συντονισμού του άρθρου 26 του παρόντος. Ειδικώς στην περίπτωση (β) του 
προηγούμενου εδαφίου, οι υφιστάμενες θέσεις και το προσωπικό κατανέμονται μεταξύ των 
συνιστώμενων Γενικών Γραμματειών Συντονισμού, με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με 
αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραμματέων Συντονισμού, το προσωπικό που έχει 
μεταφερθεί στις Γενικές Γραμματείες που προΐστανται, τοποθετείται στις οργανικές μονάδες 
που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος. 
5. Με αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραμματέων Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 
και Συντονισμού, στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 
2 του παρόντος, τοποθετούνται Προϊστάμενοι μεταβατικά και μέχρι την έκδοση του 
Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και την τοποθέτησή Προϊσταμένων κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 31 του παρόντος. Για την τοποθέτηση αυτή, συνεκτιμώνται τα 
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ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του 
αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες. 
6. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για την πλήρη λειτουργία της 
Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του 
Πρωθυπουργού, οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τις 
διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης, εξακολουθούν να 
ασκούνται από τα όργανα και τις υπηρεσίες που τις ασκούσαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. 
7. Η υπ’ αριθμ. Υ8/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε 
προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 2903) διατηρείται σε ισχύ ως προς 
το σύνολο των διατάξεών της, έως την έκδοση του Οργανισμού της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι και Προϊστάμενοι κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος, συνεχίζουν τις θητείες τους χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση. 
8. Οι υπηρεσίες των περιπτώσεων γ΄ έως ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 συνεχίζουν να 
ασκούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των περιπτώσεων (α) και (β) της ίδιας παραγράφου 
και άρθρου που ασκούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Οι αρμοδιότητες του 
προηγούμενου εδαφίου που αφορούν σε οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
μεταφέρονται αυτοδικαίως στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων με την επιλογή 
και τοποθέτησή τους. 
9. Μέχρι την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
του παρόντος, οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται: (α) από τον οικείο Υπουργό ή (β) από τον 
Γενικό Γραμματέα, στον οποίο ο Υπουργός μεταβιβάζει με απόφασή του που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις σχετικές αρμοδιότητες ή την εξουσιοδότηση 
υπογραφής. 
10. Διορισμοί Γενικών και Ειδικών Γραμματέων έως την 31η Αυγούστου 2019, διενεργούνται 
βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4369/2016. Οι Γενικοί και Ειδικοί 
Γραμματείς που έχουν διοριστεί βάσει των ως άνω διατάξεων, συνεχίζουν τη θητεία τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου διορισμός. Το 
προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις εξής περιπτώσεις: (α) Ειδικών Γραμματέων των οποίων 
οι Ειδικές Γραμματείες υπήχθησαν σε Γενικές Γραμματείες, βάσει των διατάξεων των άρθρων 
42 και 111 του παρόντος νόμου, (β) Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων των οποίων οι 
Γραμματείες μετονομάστηκαν ή μεταφέρθηκαν σε άλλο Υπουργείο, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 111 του παρόντος. 
11. Σε περίπτωση μετατροπής Ειδικής Γραμματείας σε Γενική Γραμματεία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 111 του παρόντος, απαιτείται εκ νέου διορισμός τόσο για τον Γενικό 
Γραμματέα όσο και για τους συνεργάτες του ιδιαίτερου γραφείου αυτού. 
12. Έως την έκδοση του διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 43 για τα Συμβόλαια 
Απόδοσης Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, τα πρόσωπα που διορίζονται στις εν λόγω θέσεις 
ασκούν τα καθήκοντα τους, χωρίς την υποχρέωση υπογραφής τέτοιου συμβολαίου ή 
αξιολόγησης βάσει αυτού. 
13. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη 
λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε κάθε 
Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να 
περιέρχονται σε αυτές πρόσθετες αρμοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή 
τους, να συστήνονται, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται οργανικές μονάδες αυτών, να 
προσδιορίζονται οι κανόνες και τα κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων 
τους και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία τους. Εκκρεμείς κατά την 
έναρξη ισχύος του άρθρου 39 του παρόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο έλεγχοι, επιθεωρήσεις 
και κάθε είδους έρευνες, ελεγκτικές, προανακριτικές και πειθαρχικές διαδικασίες και 

374



230 
 

σχετικές με τις υποθέσεις αυτές διαδικαστικές πράξεις ή ενέργειες, συνεχίζουν και 
εκτελούνται από τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος, από τα 
όργανα στα οποία αυτές έχουν ανατεθεί. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του 
άρθρου 39 του παρόντος, ο οικείος Υπουργός τοποθετεί με απόφασή του μεταβατικά στις 
οργανικές μονάδες αυτών, τους υπηρετούντες Προϊσταμένους. Σε περίπτωση που ο αριθμός 
των θέσεων ευθύνης υπερβαίνει τον αριθμό των υπηρετούντων Προϊσταμένων, ο οικείος 
Υπουργός επιλέγει και τοποθετεί Προϊσταμένους πέραν αυτών του προηγούμενου εδαφίου, 
οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται από τις διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα. 
14. Μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα 
στις Υπηρεσίες Συντονισμού του άρθρου 38 του παρόντος, ο οικείος Υπουργός τοποθετεί 
μεταβατικά, με απόφασή του, Προϊσταμένους ως εξής: (α) τους υπηρετούντες 
Προϊσταμένους υπηρεσιών, οι οποίες συγχωνεύονται στις Υπηρεσίες Συντονισμού ή (β) 
υπαλλήλους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται 
από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τις θέσεις ευθύνης του αυτού επιπέδου. 
15. Τα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, καθώς και τα 
γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών 
Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων, νοούνται για την εφαρμογή του παρόντος, ως 
ιδιαίτερα γραφεία κατά τα άρθρα 45 επ. του παρόντος. 
16. Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας και σε οποιαδήποτε θέση, στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και 
των Υφυπουργών, καθώς και στα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραμματέων, 
Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων, συνεχίζουν τη θητεία τους και 
κατατάσσονται, με απόφαση του οργάνου που τους προσέλαβε, διόρισε, απέσπασε ή 
ανάθεσε καθήκοντα, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά 
αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010, στις θέσεις του 
άρθρου 46 του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 45 έως 48 του 
παρόντος νόμου. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
στην περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι ήδη υπηρετούντες στα ως 
άνω γραφεία υπερβαίνουν τον αριθμό των συνεργατών που προβλέπεται στο άρθρο 46 για 
καθεμία από τις περιπτώσεις ιδιαίτερων γραφείων, διαπιστώνεται η λήξη της θητείας του 
υπεράριθμου προσωπικού, όπως αυτό προκύπτει από την κατάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Η λήξη της θητείας στα ως άνω γραφεία δεν 
γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης για το εν λόγω προσωπικό. Η παρούσα παράγραφος 
δεν αποκλείει την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του παρόντος. 
Προσλήψεις, διορισμοί, αποσπάσεις ή αναθέσεις καθηκόντων στα πολιτικά γραφεία των 
μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και στα γραφεία που επικουρούν το έργο των 
Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων, καθώς 
και στην Προεδρία της Κυβέρνησης, διενεργούνται μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005. Κατά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, στα ως 
άνω γραφεία πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του 
παρόντος. Ως προς την Προεδρία της Κυβέρνησης, εφαρμόζεται το όριο της παραγράφου 1 
του άρθρου 29 του παρόντος, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτό ο αριθμός των 
υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις υπηρεσίες που συναποτελούν την 
Προεδρία της Κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη στις ως 
άνω υπηρεσίες. Όλα τα πρόσωπα της παρούσας παραγράφου, κατατάσσονται στα 
μισθολογικά κλιμάκια του ν. 4354/2015, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου. 
17. Εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες, κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του ν. 4369/2016 αναστέλλονται χωρίς άλλη διατύπωση.». 
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19. Τροποποιούνται οι παρ. 2, 5, 6, 7, 13 και 15 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019, το οποίο 
έχει ως εξής: «Άρθρο 116 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β` 1. Ο Οργανισμός της Προεδρίας 
της Κυβέρνησης εκδίδεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος. 2. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με απόφαση 
του Πρωθυπουργού, καθορίζεται η ειδικότερη εσωτερική διάρθρωση των Γενικών 
Γραμματειών και της Ειδικής Γραμματείας των άρθρων 25, 26 και 27 του παρόντος. 3. Από τη 
δημοσίευση του παρόντος, οι υπηρετούντες Γενικοί Γραμματείς στις θέσεις του Γενικού 
Γραμματέα του Πρωθυπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, προΐστανται 
αντιστοίχως, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, της Γενικής Γραμματείας 
του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 
του παρόντος νόμου. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, καθήκοντα Γραμματέα του 
Υπουργικού Συμβουλίου ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών 
Θεμάτων. 4. Το σύνολο των υφιστάμενων θέσεων και του προσωπικού που υπηρετεί με 
οποιοδήποτε τρόπο και σχέση εργασίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις κα-
ταργούμενες: (α) Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, (β) Γενική Γραμματεία Συντονισμού του 
άρθρου 14 του ν. 4109/2013 (Α` 16), καθώς και τις μονάδες αυτών, μεταφέρεται αντιστοίχως 
στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του άρθρου 25 και στις 
Γενικές Γραμματείες Συντονισμού του άρθρου 26 του παρόντος. Ειδικώς στην περίπτωση (β) 
του προηγούμενου εδαφίου, οι υφιστάμενες θέσεις και το προσωπικό κατανέμονται μεταξύ 
των συνιστώμενων Γενικών Γραμματειών Συντονισμού, με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με 
αποφάσεις των οικείων Γενικών Γραμματέων Συντονισμού, το προσωπικό που έχει 
μεταφερθεί στις Γενικές Γραμματείες που προΐστανται, τοποθετείται στις οργανικές μονάδες 
που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος. 5. Με αποφάσεις των 
οικείων Γενικών Γραμματέων Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και Συντονισμού, στις 
οργανικές μονάδες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος, 
τοποθετούνται Προϊστάμενοι μεταβατικά και μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και την τοποθέτησή Προϊσταμένων κατ` εφαρμογή του άρθρου 
31 του παρόντος. Για την τοποθέτηση αυτή, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η 
ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και 
οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες. 6. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας 
προετοιμασίας για την πλήρη λειτουργία της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής 
Υποστήριξης, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, οι αρμοδιότητες και 
οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τις διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, εξακολουθούν να ασκούνται από τα όργανα και τις υπηρεσίες 
που τις ασκούσαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 7. Η υπ` αριθμ. Υ8/2019 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής 
Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β` 2903) διατηρείται σε ισχύ ως προς το σύνολο των 
διατάξεών της, έως την έκδοση του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι 
υπηρετούντες υπάλληλοι και Προϊστάμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν 
τις θητείες τους χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση. 8. Οι υπηρεσίες των 
περιπτώσεων γ` έως ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 35 συνεχίζουν να ασκούν τις 
αρμοδιότητες των υπηρεσιών των περιπτώσεων (α) και (β) της ίδιας παραγράφου και 
άρθρου που ασκούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Οι αρμοδιότητες του προηγούμενου 
εδαφίου που αφορούν σε οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, μεταφέρονται αυτοδικαίως 
στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων με την επιλογή και τοποθέτησή τους. 9. 
Μέχρι την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
παρόντος, οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται: (α) από τον οικείο Υπουργό ή (β) από τον 
Γενικό Γραμματέα, στον οποίο ο Υπουργός μεταβιβάζει με απόφασή του που δημοσι εύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις σχετικές αρμοδιότητες ή την εξουσιοδότηση 
υπογραφής. 10. Διορισμοί Γενικών και Ειδικών Γραμματέων έως την 31η Αυγούστου 2019, 
διενεργούνται βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4369/2016. Οι Γενικοί 
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και Ειδικοί Γραμματείς που έχουν διοριστεί βάσει των ως άνω διατάξεων, συνεχίζουν τη 
θητεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου 
διορισμός. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις εξής περιπτώσεις: (α) Ειδικών 
Γραμματέων των οποίων οι Ειδικές Γραμματείες υπήχθησαν σε Γενικές Γραμματείες, βάσει 
των διατάξεων των άρθρων 42 και 111 του παρόντος νόμου, (β) Γενικών ή Ειδικών 
Γραμματέων των οποίων οι Γραμματείες μετονομάστηκαν ή μεταφέρθηκαν σε άλλο 
Υπουργείο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 111 του παρόντος. 11. Σε περίπτωση 
μετατροπής Ειδικής Γραμματείας σε Γενική Γραμματεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 111 του παρόντος, απαιτείται εκ νέου διορισμός τόσο για τον Γενικό Γραμματέα όσο 
και για τους συνεργάτες του ιδιαίτερου γραφείου αυτού. 12. Έως την έκδοση του 
διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 43 για τα Συμβόλαια Απόδοσης Γενικών και 
Ειδικών Γραμματέων, τα πρόσωπα που διορίζονται στις εν λόγω θέσεις ασκούν τα καθήκοντα 
τους, χωρίς την υποχρέωση υπογραφής τέτοιου συμβολαίου ή αξιολόγησης βάσει αυτού. 13. 
Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζεται η έναρξη 
λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος σε κάθε 
Υπουργείο. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να 
περιέρχονται σε αυτές πρόσθετες αρμοδιότητες, συναφείς προς την επιχειρησιακή αποστολή 
τους, να συστήνονται, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται οργανικές μονάδες αυτών, να 
προσδιορίζονται οι κανόνες και τα κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων 
τους και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία τους. Εκκρεμείς κατά την 
έναρξη ισχύος του άρθρου 39 του παρόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο έλεγχοι, επιθεωρήσεις 
και κάθε είδους έρευνες, ελεγκτικές, προανακριτικές και πειθαρχικές διαδικασίες και 
σχετικές με τις υποθέσεις αυτές διαδικαστικές πράξεις ή ενέργειες, συνεχίζουν και 
εκτελούνται από τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 39 του παρόντος, από τα 
όργανα στα οποία αυτές έχουν ανατεθεί. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του 
άρθρου 39 του παρόντος, ο οικείος Υπουργός τοποθετεί με απόφασή του μεταβατικά στις 
οργανικές μονάδες αυτών, τους υπηρετούντες Προϊσταμένους. Σε περίπτωση που ο αριθμός 
των θέσεων ευθύνης υπερβαίνει τον αριθμό των υπηρετούντων Προϊσταμένων, ο οικείος 
Υπουργός επιλέγει και τοποθετεί Προϊσταμένους πέραν αυτών του προηγούμενου εδαφίου, 
οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται από τις διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα. 14. Μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα στις Υπηρεσίες Συντονισμού του άρθρου 38 του παρόντος, ο οικείος 
Υπουργός τοποθετεί μεταβατικά, με απόφασή του, Προϊσταμένους ως εξής: (α) τους 
υπηρετούντες Προϊσταμένους υπηρεσιών, οι οποίες συγχωνεύονται στις Υπηρεσίες 
Συντονισμού ή (β) υπαλλήλους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια που τίθενται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τις θέσεις ευθύνης του 
αυτού επιπέδου. 15. Τα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, 
καθώς και τα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών 
Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων, νοούνται για την εφαρμογή του παρόντος, ως 
ιδιαίτερα γραφεία κατά τα άρθρα 45 επ. του παρόντος. 16. Οι υπηρετούντες, κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε οποιαδήποτε 
θέση, στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, καθώς και στα 
γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών 
Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων, συνεχίζουν τη θητεία τους και κατατάσσονται, με 
απόφαση του οργάνου που τους προσέλαβε, διόρισε, απέσπασε ή ανάθεσε καθήκοντα, η 
οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτάται στο διαδίκτυο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010, στις θέσεις του άρθρου 46 του παρόντος νόμου, 
σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 45 έως 48 του παρόντος νόμου. Με όμοια 
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απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην περίπτωση που κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι ήδη υπηρετούντες στα ως άνω γραφεία υπερβαίνουν 
τον αριθμό των συνεργατών που προβλέπεται στο άρθρο 46 για καθεμία από τις περιπτώσεις 
ιδιαίτερων γραφείων, διαπιστώνεται η λήξη της θητείας του υπεράριθμου προσωπικού, 
όπως αυτό προκύπτει από την κατάταξη του προηγούμενου εδαφίου, αζημίως για το 
Ελληνικό Δημόσιο. Η λήξη της θητείας στα ως άνω γραφεία δεν γεννά κανένα δικαίωμα 
αποζημίωσης για το εν λόγω προσωπικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την 
εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του παρόντος. Προσλήψεις, 
διορισμοί, αποσπάσεις ή αναθέσεις καθηκόντων στα πολιτικά γραφεία των μελών της 
Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και στα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών 
Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και στην 
Προεδρία της Κυβέρνησης, διενεργούνται μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 63/2005. Κατά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, στα ως άνω 
γραφεία πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του 
παρόντος. Ως προς την Προεδρία της Κυβέρνησης, εφαρμόζεται το όριο της παραγράφου 1 
του άρθρου 29 του παρόντος, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτό ο αριθμός των 
υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις υπηρεσίες που συναποτελούν την 
Προεδρία της Κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη στις ως 
άνω υπηρεσίες. Όλα τα πρόσωπα της παρούσας παρα γράφου, κατατάσσονται στα 
μισθολογικά κλιμάκια του ν. 4354/2015, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου. 17. Εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο 
διαδικασίες, κατ` εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του ν. 4369/2016 αναστέλλονται χωρίς άλλη 
διατύπωση.». 
20. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 118 
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ΄ 
1. Για τους ήδη υπηρετούντες, καθώς και για όσους διοριστούν στις θέσεις του άρθρου 68 
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019 η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 72 υποβάλλεται στην 
Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. 
2. (α) Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί, με απόσπαση, κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., στο Σ.Ε.Δ.Ε., στο Σ.Ε.Ε.ΜΕ., στο 
Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και στη ΓΕ.Γ.ΚΑΔ. αποσπάται αυτοδίκαια στην Αρχή που ιδρύεται με τον παρόντα 
νόμο για το υπόλοιπο του χρόνου της απόσπασής του. (β) Ειδικότερα, οι Ειδικοί Επιθεωρητές 
του Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ., οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές και οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές του 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., του Σ.Ε.Ε.ΜΕ., του Σ.Ε.Δ.Ε. και του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. αποσπώνται ως Επιθεωρητές-
Ελεγκτές. Οι Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. αποσπώνται ως 
Επιθεωρητές-Ελεγκτές για το υπόλοιπο του χρόνου της απόσπασής τους. (γ) Ως προς το 
προσωπικό που αποσπάται στην Αρχή κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και μέχρι 
τη λήξη των αποσπάσεων αυτών, δεν εφαρμόζεται η διάταξη του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 10 του άρθρου 96 του παρόντος. 
3. Ο συνολικός διανυθείς χρόνος απασχόλησης, με οποιοδήποτε τρόπο, στους 
καταργούμενους φορείς και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αυτοδίκαιη 
απόσπαση στην Αρχή μέχρι και την πρώτη ανανέωση αυτής, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον 
υπολογισμό του ανώτατου ορίου των δώδεκα (12) ετών που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου ως το ανώτατο χρονικό όριο απόσπασης στην Αρχή σε θέση 
Επιθεωρητή-Ελεγκτή. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, όπως 
ισχύει, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
4. Οι υπηρετούντες ως Προϊστάμενοι Επιθεωρητές, Επιθεωρητές-Ελεγκτές και Βοηθοί 
Επιθεωρητές-Ελεγκτές στα Περιφερειακά Γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, που 
παύουν να λειτουργούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται στους 
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Επιθεωρητές-Ελεγκτές της παραγράφου 2 α του παρόντος άρθρου, εκτός εάν με αίτησή τους 
που υποβάλλεται στην Αρχή εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος δηλώσουν ότι, 
δεν επιθυμούν τη συνέχιση της απόσπασής τους. 
5. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη λειτουργία της Αρχής, ο Διοικητής διορίζεται για διετή 
θητεία μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και απόφαση της Επιτροπής Θεσμών 
και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της. 
Για τον διορισμό του Διοικητή κατά το προηγούμενο εδάφιο, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη 
του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός της ως άνω 
διετούς θητείας, ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η διαδικασία επιλογής του Διοικητή, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του παρόντος. 
6. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη λειτουργία της Αρχής, ο Επικεφαλής της Μονάδας 
Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και 
Λογοδοσίας, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την 
Κοινωνία, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών 
Αναλύσεων και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δράσεων Ευαισθητοποίησης και 
Εκπαιδευτικών Πολιτικών επιλέγονται και τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της 
Αρχής για τρία (3) έτη, συνεκτιμώντας τα ουσιαστικά προσόντα, την ποιότητα της 
υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, τη γνώση του αντικειμένου του φορέα και τις εν γένει 
διοικητικές τους ικανότητες. Η θητεία αυτή δύναται να ανανεωθεί για δύο (2) ακόμη έτη, με 
απόφαση του Διοικητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης. Σε κάθε 
περίπτωση, μετά την κατά το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας ανανέωση, η θητεία των 
εν λόγω στελεχών της Αρχής μπορεί να ανανεωθεί με τη διαδικασία, τις λοιπές προϋποθέσεις 
και τη διάρκεια που προβλέπονται στις πάγιες διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος νόμου. 
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγουν όλες οι τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης των 
καταργούμενων φορέων τόσο σε υπηρεσίες και μονάδες επιθεώρησης και ελέγχου όσο και 
σε διοικητικές-οικονομικές μονάδες. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του Οργανισμού της Αρχής, κάθε 
επείγουσα διαδικαστική ενέργεια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 
συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με το προσωπικό που μεταφέρεται στην 
Αρχή, υπογράφεται από τον Επιθεωρητή που ασκούσε χρέη αναπληρωτή του επικεφαλής ή, 
σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί αναπληρωτής, από τον αρχαιότερο Επιθεωρητή-Ελεγκτή, 
σε έτη υπηρεσίας σε κάθε έναν εκ των καταργούμενων φορέων, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. 
8. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της 
Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, κατά τις κείμενες διατάξεις και τα ειδικώς οριζόμενα 
στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής, στις θέσεις αυτές τοποθετούνται, με απόφαση του 
Διοικητή, Επιθεωρητές-Ελεγκτές εκ των αυτοδικαίως αποσπώμενων στην Αρχή. 
9. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των λοιπών οργανικών μονάδων 
της Αρχής, κατά τις κείμενες διατάξεις και τα ειδικώς οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας 
της Αρχής, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 (Α΄156). 
Ειδικά για την επιλογή και την τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφαρμόζεται η 
διάταξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 
10. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με απόσπαση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 
στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα ή Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού του 
Γραφείου Γ.Ε.Δ.Δ., του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., του Σ.Ε.Δ.Ε., του Σ.Ε.Ε.ΜΕ., του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και της ΓΕ.Γ.ΚΑΔ. 
αποσπώνται αυτοδίκαια στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις 
περιφερειακές υπηρεσίες των καταργούμενων φορέων. 
11. Η Αρχή δύναται, με απόφαση του Διοικητή αυτής, είτε να αναστείλει είτε να υπεισέλθει 
σε κάθε στάδιο των εκκρεμών διαδικασιών διορισμών και πάσης φύσεως υπηρεσιακών 

379



235 
 

μεταβολών των καταργούμενων φορέων του παρόντος νόμου, χωρίς να απαιτείται 
επανάληψή τους, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων. 
12. Έως τη συγκρότηση του υπηρεσιακού και των πειθαρχικών συμβουλίων της Αρχής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, το προσωπικό των καταργούμενων φορέων 
εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν 
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον τούτα δεν καταργούνται με τις διατάξεις του 
παρόντος. 
13. Από τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων της 
Αρχής, οι εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας της Αρχής, υποθέσεις ενώπιον 
των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των καταργούμενων φορέων, για το 
προσωπικό που μεταφέρεται στην Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αποτελούν 
υποθέσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Αρχής και 
εξετάζονται από αυτά. Κατά τα λοιπά σε σχέση με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων της Αρχής, ισχύουν οι πάγιες 
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 
14. (α) Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που απασχολούνται με οιαδήποτε σχέση στους 
καταργούμενους φορείς υποχρεούνται μέσα σε έναν (1) μήνα από τον διορισμό του Διοικητή 
της Αρχής να υποβάλουν σε αυτόν: (α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των 
περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την 
ακρίβειά της από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, 
διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο τον δικηγόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο πάνω 
κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου 
στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και της ημερομηνίας της επόμενης διαδικαστικής πράξης. (β) 
Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή 
αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των 
εγγράφων αποδείξεως, συνεπικουρούμενοι από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία της 
Αρχής. (γ) Λεπτομερή πίνακα με τα υπό επεξεργασία σχέδια νόμων και κανονιστικών 
πράξεων, καθώς και των νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων που συνέταξαν ή στην 
επεξεργασία των οποίων συμμετείχαν σε οποιοδήποτε στάδιο, επισυνάπτοντας και τα 
σχετικά έγγραφα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δικηγόροι που δεν αμείβονταν με πάγια 
αντιμισθία και τους ανατέθηκε με οποιονδήποτε τρόπο ο χειρισμός υποθέσεων των 
καταργούμενων φορέων, καθώς και οι δικηγόροι που απασχολούνταν στους 
καταργούμενους φορείς με καθεστώς απόσπασης. Τυχόν παράβαση από τους δικηγόρους 
των υποχρεώσεων των προηγούμενων εδαφίων, αποτελεί αυτοτελές πειθαρχικό 
παράπτωμα, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων. 
15. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Αρχή μπορεί να καταγγείλει τις πάσης φύσεως 
συμβάσεις παροχής προμηθειών υπηρεσιών ή παροχής έργου των καταργούμενων φορέων. 
16. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 93 του παρόντος νόμου και μέχρι την πλήρη 
λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής, το συνολικό κόστος 
μισθοδοσίας, περιλαμβανόμενης και της μισθολογικής διαφοράς που προκύπτει από την 
εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω άρθρου βαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων 
και των υπηρεσιών προέλευσης των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και του λοιπού προσωπικού της 
Αρχής και καταβάλλεται από αυτούς. Με την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού της 
Αρχής και την πλήρη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αυτής, το συνολικό 
κόστος μισθοδοσίας, περιλαμβανόμενης και της ως άνω μισθολογικής διαφοράς του 
προσωπικού που αποσπάται ή είναι αποσπασμένο σε αυτή, εκτός των αποσπώμενων ή ήδη 
αποσπασμένων σε θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών, βαρύνει την Αρχή και καταβάλλεται από 
αυτήν. 
17. Ειδικά, για τον πρώτο προϋπολογισμό της Αρχής το συνολικό ύψος των πιστώσεων της 
Αρχής που θα περιληφθεί στο σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2020, δεν 
δύναται να είναι κατώτερο του 100% των συνολικών πιστώσεων που προβλέπονται στον 
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τρέχοντα ψηφισθέντα ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό 2019 για τους καταργούμενους 
φορείς και υπηρεσίες: α) ΓΕ.Γ.ΚΑΔ., β) Γ.Ε.Δ.Δ., γ) Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., δ) Σ.Ε.Δ.Ε., ε) Σ.Ε.Ε.ΜΕ., και στ) 
Σ.Ε.Υ.Υ.Π.. 
18. Το συνολικό ύψος των πιστώσεων της Αρχής για τα έτη 2020-2021 που θα περιληφθεί 
στα αντίστοιχα Μ.Π.Δ.Σ. και σχέδια Κρατικού Προϋπολογισμού, δεν δύναται να είναι 
κατώτερο του 100% των συνολικών πιστώσεων που θα προβλέπονται στον ψηφισθέντα 
ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2019 για τους ως άνω φορείς και υπηρεσίες. 
19. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής, οι απαραίτητες δαπάνες για τη μισθοδοσία 
και τη λειτουργία της Αρχής καλύπτονται από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον ειδικό 
φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και μόνο στην περίπτωση που αυτές δεν 
καλύπτονται από τις ήδη εγγραφείσες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό για τους 
καταργούμενους φορείς, οι οποίες μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην 
Αρχή, ή σε κάθε περίπτωση από το αποθεματικό. Για την εφαρμογή του παρόντος, 
διενεργούνται κατά προτεραιότητα όλες οι απαραίτητες ενέργειες μεταξύ της Γενικής 
Διεύθυνσης για οικονομικά και διοικητικά θέματα του αρμόδιου για ζητήματα ανθρώπινου 
δυναμικού της δημόσιας διοίκησης Υπουργείου η οποία ορίζεται ως υπεύθυνη Γ.Δ.Ο.Υ. και 
των αρμόδιων υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Για κάθε ένα από τα 
επόμενα έτη, οι απαραίτητες πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής. 
20. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι την πλήρη λειτουργία της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής, οι πρόσθετες αποδοχές της παραγράφου 3 του άρθρου 
93 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του αρμόδιου για ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού της 
δημόσιας διοίκησης Υπουργείου και καταβάλλονται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση για 
οικονομικά και διοικητικά θέματα αυτού. 
21. Έργα προμηθειών που αφορούν στους καταργούμενους φορείς και είναι σε εξέλιξη, από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται από την Αρχή, η οποία καθίσταται δικαιούχος 
των έργων. Η Αρχή συνεχίζει και ολοκληρώνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την 
υλοποίηση των έργων, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. 
22. Η Αρχή υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα στάδια των δράσεων, 
προγραμμάτων και έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από πόρους 
προερχόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΕΟΧ και διεθνείς οργανισμούς. 
23. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Αρχή δύναται να καταγγείλει αζημίως τις 
υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των φορέων που καταργούνται με τον παρόντα νόμο, με 
έγγραφη καταγγελία η οποία επιδίδεται στους εκμισθωτές και τα αποτελέσματά της οποίας 
επέρχονται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την επίδοσή της. Όλως ειδικώς και για 
την πρώτη μεταστέγαση όλων των εντασσόμενων φορέων σε ενιαίο κτίριο, για τις μισθώσεις 
ακινήτων από την Αρχή εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212) «Περί τρόπου 
ενεργείας υπό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, 
μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών 
πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», όπως κάθε φορά ισχύει. Όπου, στο παραπάνω 
προεδρικό διάταγμα αναφέρεται το συλλογικό όργανο που διοικεί το Ν.Π.Δ.Δ., νοείται ο 
Διοικητής της Αρχής. Οι Επιτροπές που αναφέρονται στο παραπάνω προεδρικό διάταγμα και 
η σύνθεσή τους, ορίζονται από τα όργανα διοίκησης της Αρχής. 
24. Η νομή και κατοχή, η διοίκηση και διαχείριση υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων 
του Δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του σκοπού και για την εξυπηρέτηση 
των καταργούμενων φορέων κατά την έναρξη λειτουργίας του παρόντος, αναλαμβάνονται 
εφεξής από την Αρχή. 
25. Οι πάγιες προκαταβολές που αφορούν τους καταργούμενους φορείς περιέρχονται στην 
Αρχή. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής καθορίζονται οι υπόλογοι διαχειριστές αυτών. 
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26. Μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Αρχής και για χρονικό 
διάστημα, όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, οι υποθέσεις 
διοικητικού και οικονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν την Αρχή διεκπεραιώνονται από 
τη Γενική Διεύθυνση για οικονομικά και διοικητικά θέματα του αρμόδιου για ζητήματα 
ανθρωπίνου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης Υπουργείου. 
27. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε οποιοδήποτε στάδιο έλεγχοι, 
επιθεωρήσεις και κάθε είδους έρευνες, ελεγκτικές, προανακριτικές και πειθαρχικές 
διαδικασίες και σχετικές με τις υποθέσεις αυτές διαδικαστικές πράξεις ή ενέργειες, 
συνεχίζουν και εκτελούνται κατά τις οικείες διατάξεις οι οποίες διήπαν τους καταργούμενους 
φορείς στο όνομα της Αρχής και από τα όργανα στα οποία αυτές έχουν ανατεθεί. Οι κάθε 
είδους σχετικές προθεσμίες προς ενέργεια παρατείνονται για τριάντα (30) ημέρες από τον 
διορισμό του Διοικητή της Αρχής. Για τον σκοπό αυτόν συντάσσονται σχετικά πρωτόκολλα, 
εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, από τον διορισμό του Διοικητή. Την ευθύνη 
υπέχει ο Επιθεωρητής-Ελεγκτής που ασκούσε χρέη αναπληρωτή του επικεφαλής ή, σε 
περίπτωση που δεν έχει οριστεί αναπληρωτής, ο αρχαιότερος σε χρόνο υπηρεσίας 
Επιθεωρητής που υπηρετούσε στον οικείο καταργούμενο φορέα, μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος. Στην περίπτωση της ΓΕ.Γ.ΚΑΔ., η σχετική ευθύνη βαρύνει τον κατέχοντα τον 
περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στον ανώτερο βαθμό υπάλληλο που υπηρετούσε με 
απόσπαση στη ΓΕ.Γ.ΚΑΔ. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα πρωτόκολλα αυτά 
παραδίδονται στον Διοικητή της Αρχής ή σε όργανα που αυτός εξουσιοδοτεί για αυτόν τον 
σκοπό. 
28. Το σύνολο των φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων των ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ., Γ.Ε.Δ.Δ., Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., 
Σ.Ε.Δ.Ε., το Σ.Ε.Ε.ΜΕ. και Σ.Ε.Υ.Υ.Π., συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν 
αποθηκευτεί σε μεταφερόμενα ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα φυσικά αρχεία των 
υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή. Το 
σύνολο των φυσικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του σκοπού και για την εξυπηρέτηση των παραπάνω φορέων 
και υπηρεσιών κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, μεταφέρεται στην Αρχή βάσει ειδικού 
πρωτοκόλλου που συντάσσεται προς τούτο με ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται 
στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Στο πρωτόκολλο αυτό καταγράφονται 
και κάθε έγγραφο που αφορά στην οικονομική διαχείριση, τις εν εξελίξει προμήθειες και 
έργα που υλοποιούσαν οι καταργούμενοι φορείς, φυσικά και ηλεκτρονικά πρωτόκολλα 
διακίνησης εγγράφων και διαχείρισης καταγγελιών. Η ενέργειες αυτές πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του Διοικητή της Αρχής. 
29. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των κανονιστικών 
πράξεων που έχουν εκδοθεί αρμοδίως, αναφέρεται η ΓΕ.ΓΚΑΔ., το Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., το 
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., το Σ.Ε.Δ.Ε., το Σ.Ε.Ε.Μ.Ε. και το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., νοείται από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. 
30. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των κανονιστικών 
πράξεων που έχουν εκδοθεί αρμοδίως, αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Ο Ειδικός 
Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ο Επικεφαλής ή το Εποπτικό Συμβούλιο Διοίκησης του Σ.Ε.Δ.Ε., ο 
Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Ε.ΜΕ. και ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., νοούνται ο 
Διοικητής ή το Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητας. 
31. Όπου στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές πράξεις αναφέρεται αρμοδιότητα ή 
συναρμοδιότητα οποιουδήποτε Υπουργού για ζητήματα των καταργούμενων διά του 
παρόντος φορέων, αυτή ασκείται εφεξής από τον Πρωθυπουργό ή από τον Υπουργό στον 
οποίον αυτός αναθέτει τη σχετική αρμοδιότητα. 
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32. Με απόφαση του Διοικητή που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται 
να καταργούνται ή να τροποποιούνται κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν θέματα 
οργάνωσης, λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων των φορέων και υπηρεσιών που 
εντάσσονται στην Αρχή, οι οποίες δεν καταργούνται με τον παρόντα νόμο. 
33. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλογικά οι 
διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως κάθε φορά ισχύει.». 
21. Τροποποιείται η παρ. 18 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 119 
Καταργούμενες διατάξεις 
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις: 
1. Ο ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική διακυβέρνηση: αρχές, διαδικασίες και μέσα Καλής 
Νομοθέτησης» (Α΄ 34). 
2. Τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και 
επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33). 
3. Τα άρθρα 6 έως 28 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29). 
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 4081/2012 «Περιστολή δημοσίων δαπανών, 
ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις» (Α΄184). 
5. Τα άρθρα 1 έως 9 του ν. 4606/2019 «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής 
Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 57). 
6. Τα άρθρα 14 έως 25 του ν. 4109/2013 « Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων 
του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα-Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το 
συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16). 
7. Τα άρθρα 25, 26 και 75 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, 
Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 
(αναδιατύπωση) (L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51). 
8. Τα άρθρα 20 έως 23 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια 
Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις 
θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224). 
9. Τα άρθρα 161, 169 και 170 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 94). 
10. Το άρθρο 25 ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα 
και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης» (Α΄ 57). 
11. Το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης-περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174). 
12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 67 του ν. 1943/1991, «Εκσυγχρονισμός 
της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της 
και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 50). 
13. Τα άρθρα 35 έως 39 του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34). 

383



239 
 

14. H παράγραφος 3 του άρθρου 40 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα 
της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33). 
15. Το άρθρο 19 του ν. 2671/1998, «Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 289). 
16. Το άρθρο 6 του ν. 4142/2013, «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε).» (A΄ 83) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις. 
17. Τα άρθρα 1 έως 10 του ν. 2920/2001, « Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131). 
18. Τα άρθρα 1 έως 9 του ν. 3074/2002, «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 296). 
19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 3448/2006, «Για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (A΄ 57). 
20. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), « Ανοικτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημοσίου Τομέα, 
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες 
διατάξεις» (A΄ 237). 
21. Το άρθρο 179 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (A΄ 147). 
22. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), μαζί με όλες τις διατάξεις που κωδικοποιεί πλην του άρθρου 90 του 
προεδρικού διατάγματος αυτού. 
23. Το π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 
28) όπως ισχύει. 
24. Το π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού σε Γενική 
Γραμματεία Πρωθυπουργού» (Α΄ 5), όπως ισχύει. 
25. Όλες οι πράξεις υπουργικού συμβουλίου ή άλλες κανονιστικές πράξεις βάσει των οποίων 
θεσπίζονται θέσεις μετακλητών υπαλλήλων στα πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης, 
Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων. 
26. Η Απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό Υ135/15.03.2016 με τίτλο «Σύσταση 
Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» (Β΄ 711). 
27. Οι παράγραφοι 7 και 16 του άρθρου 2, και το άρθρο 21 του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄136). 
28. Το άρθρο 27 του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148). 
29. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161). 
30. Η περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και το άρθρο 7 του π.δ. 123/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151). 
31. Οι κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω καταργούμενων διατάξεων εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις που αφορούν στην ίδρυση και οργάνωση των καταργούμενων διά του 
παρόντος νόμου φορέων, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου. 
32. Το άρθρο 4 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄17). 
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33. Κάθε άλλη διάταξη ή κανονιστική πράξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος 
νόμου.». 
22. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4622/2019, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 

102 Δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής 1. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως 

από τον Διοικητή της και παρίσταται αυτοτελώς, εκπροσωπώντας το Δημόσιο, σε κάθε είδους 

δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή τις έννομες σχέσεις που την 

αφορούν. Οι επιδόσεις των δικογράφων στις δίκες αυτές γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις προς τον Διοικητή. 2. α) Η εν γένει νομική και δικαστική υποστήριξη των 

υποθέσεων της Αρχής και το γνωμοδοτικό έργο διεξάγονται από το ΝΣΚ σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Οργανισμού του (ν. 3086/2002, Α` 324). Για το λόγο αυτό στην Αρχή ιδρύεται 

Γραφείο Νομικού Συμβούλου, στο οποίο υπηρετούν κατ` ελάχιστον ένας Νομικός Σύμβουλος 

και ένας Πάρεδρος, και το οποίο αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ, και λειτουργεί στην 

Αρχή. β) Η γραμματεία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στελεχώνεται από υπαλλήλους 

της Αρχής, με απόφαση απόσπασης του Διοικητή της, η οποία καθορίζει τη χρονική της 

διάρκεια, καθώς και την παράταση, διακοπή ή ανάκλησή της. 3. Στην αρμοδιότητα του 

Γραφείου Νομικού Συμβούλου περιλαμβάνονται, ιδίως: α) η εν γένει νομική υποστήριξη της 

Αρχής, με την έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Διοικητή 

της. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β` της 

παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Οργανισμού του ΝΣΚ (ν. 3086/2002, Α` 324) και στην 

παράγραφο 4, η αποδοχή ή μη των γνωμοδοτήσεων και η έγκριση ή μη των πρακτικών γίνεται 

με επισημειωματική πράξη του Διοικητή της Αρχής, β) η νομική υποστήριξη κατά την 

κατάρτιση των συμβάσεων στις οποίες συμβάλλεται η Αρχή, γ) η νομοτεχνική υποστήριξη της 

Αρχής κατά την κατάρτιση προτάσεων σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων, εφόσον 

παραπέμπονται αρμοδίως από τον Διοικητή της, δ) η εισήγηση προς τον Διοικητή της Αρχής, 

για την προώθηση νομοθετικών μέτρων, τα οποία είναι αναγκαία για την άρση των 

προβλημάτων που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και εν γένει για την 

προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Δημοσίου και, γενικότερα, του δημόσιου 

συμφέροντος, ε) η άμεση ενημέρωση των οργανικών μονάδων της Αρχής ή απευθείας του 

Διοικητή της, για τη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων επί των δικα στικών υποθέσεων 

αρμοδιότητας του Γραφείου, στ) η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα που συστήνονται για 

θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής, κατόπιν υποβολής αιτήματος του 

Διοικητή, ζ) κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί λειτουργίας του ΝΣΚ.». 

Με το άρθρο 176: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 5 

Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Κεντρική 

Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία, λαμβάνοντας υπόψητο ψηφιακό Οργανόγραμμα του 

άρθρου 16, συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήματα των 

φορέων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη, καθώς και την αναγκαιότητα 

διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης, 

γνωμοδοτεί για αιτήματα υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, για αιτήματα υπαλλήλων για 

απόσπαση ή μετάταξη για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, για την 

ανακατανομή του προσωπικού σε υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από αναδιάρθρωση 

υπηρεσιών, συγχώνευση φορέων ή μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φορέων 

και εν γένει για ζητήματα σχετικά με την πολιτική κινητικότητας και τη στελέχωση του 
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Δημοσίου. Επιπλέον, η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αποφασίζει για τη μετάταξη 

υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης. 2. Η Κεντρική Επιτροπή 

Κινητικότητας είναι επταμελής και αποτελείται από τους εξής: (α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του 

ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του, 

(β) ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ με τον 

αναπληρωτή του, (γ) έναν (1) νομικό σύμβουλο του ΝΣΚ που ορίζεται από τον Πρόεδρο του 

ΝΣΚ με τον αναπληρωτή του, (δ) τον αρμόδιο για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιου 

τομέα Γενικό Γραμματέα με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του 

οικείου Υπουργείου, (ε) τον αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Γενικό Γραμματέα, με 

αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, (στ) τον 

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, (ζ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο 

της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας 

συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.ΔΥ. 

και ένας (1) εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων μετατάξεων της παραγράφου 

4, όπου συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της 

Α.Δ.Ε.ΔΥ.. 3. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας ορίζονται για θητεία τριών (3) 

ετών με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συνεπικουρείται στο έργο της από τη 

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και υποστηρίζεται από 

γραμματεία, της οποίας η οργάνωση, η στελέχωση και κάθε άλλο αναγκαίο για τη λειτουργία 

της θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 4. Ειδικώς για τις αποφάσεις 

μετάταξης υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης, η σύνθεση της 

Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας τροποποιείται ως εξής: το υπό στοιχείο (ζ) μέλος 

αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ με αναπληρωτή του έναν (1) Διευθυντή 

Εκπαιδευτικής Μονάδας του ΕΚΔΔΑ.». 

 

Με το άρθρο 177: 

1. Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015, η οποία έχει ως εξής: «6. α. Οι 

Διευθυντές των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών 

κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας. β. Οι μετακλητοί υπάλληλοι της 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των 

Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, που καταλαμβάνουν θέσεις 

μετακλητών, κατατάσσονται, σε μισθολογικά κλιμάκια ως εξής: (α) οι κάτοχοι διδακτορικού 

τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους, (β) οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, (γ) οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, 

κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους, (δ) οι κάτοχοι τίτλου δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης κατατάσσονται στο Μ.Κ. 11 της ΔΕ κατηγορίας. γ. Οι ειδικοί συνεργάτες των 

Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών μελών της 

Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 
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Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής: Οι 

κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους, οι απόφοιτοι της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 14 της 

κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας 

τους. Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο Μ.Κ. 11 της κατηγορίας 

τους. Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας που ανήκουν. δ. Οι λοιποί 

μετακλητοί κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3.». 

2. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, η οποία έχει ως εξής: «1. Στους 

προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά 

τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: (α) 

Προϊστάμενοι Διοίκησης:(αα) Γενικοί και Υπηρεσιακοί Γραμματείς: χίλια τετρακόσια (1.400) 

ευρώ. αβ) Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείου, 

χίλια εκατόν πενήντα (1.150) ευρώ. αγ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 

2ου βαθμού, εξακόσια (600) και πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ αντίστοιχα. αδ) 

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χίλια 

(1.000) ευρώ. αε) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι των πολιτικών γραφείων των 

μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. αστ) 

Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350)ευρώ. αζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, 

διακόσια ενενήντα (290) ευρώ. β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης: αα) Περιφερειακοί 

Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ. ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ. γγ) Οργανωτικοί 

Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόσια 

πενήντα (450) ευρώ. δδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. 

εε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και 

Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. στστ) Διευθυντές 

Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών 

Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις 

και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, τριακόσια (300) ευρώ ή, εφόσον τα Γενικά 

και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις 

διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια πενήντα (350) 

ευρώ. ζζ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ. ηη) Διευθυντές 

Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), δημόσιων Ι.Ε.Κ., 

Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και 

ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, «Εργαστηριακών Κέντρων και Σχολών και 

Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ.»,διακόσια πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον τα 

σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) 

τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια (300) 

ευρώ. θθ) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Σ.Δ.Ε., δημόσιων 

Ι.Ε.Κ. και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Υπεύθυνοι Τομέων 

Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), 
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εκατόν πενήντα (150) ευρώ. ιι) Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων 

δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ. γ) 

Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, 

διακόσια πενήντα (250) ευρώ.». 

Με το άρθρο 178: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, η οποία έχει ως εξής: «2. Ο 

αριθμός των αντιδημάρχων ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες 

(5.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους με πληθυσμό πάνω 

από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως 

τέσσερις (4). Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα 

χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους από 

πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) 

αντιδήμαρχοι. Σε δήμους από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω ορίζονται 

έως οκτώ (8) αντιδήμαρχοι. Σε δήμους που προήλθαν από συνένωση, ο αριθμός των 

αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που 

συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7), κατά δύο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών 

ενοτήτων είναι από οκτώ (8) έως και εννέα (9) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών 

ενοτήτων είναι δέκα (10) και ανώτερος. Αν, στους νησιωτικούς δήμους, ο αριθμός των 

αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού είναι μικρότερος από τον αριθμό των 

δημοτικών ενοτήτων, αυτός προσαυξάνεται ισάριθμα, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 1 

του άρθρου 207. Στους μικρούς νησιωτικούς δήμους, κατά την έννοια της περίπτωσης στ` της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2Α, μπορεί να ορίζεται ένας αντιδήμαρχος επιπλέον των 

οριζόμενων σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια. Στους δήμους που αναλαμβάνουν τη 

φιλοξενία του θεσμού "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης” μπορεί να ορίζεται ένας 

αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζομένων σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ειδικά για 

θέματα πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του 

έτους της διοργάνωσης του θεσμού.». 

2. Τροποποιείται η παρ. 10 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, η οποία έχει ως εξής: «10. Αν 

κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως 

παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, 

όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων. 

Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την 

παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόμα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα μέχρι 

το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι 

συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 

Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη 

πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, 

αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. Για τις συνεδριάσεις 

τηρούνται πρακτικά.». 

3. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η οποία έχει ως εξής: «1. Η 

οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 
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αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α) Συντάσσει και εισηγείται το 

σχέδιο του προϋπολογισμού. β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και 

υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 

κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται 

και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

δήμου. γ) Προελέγχει τον απολογισμό. δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των 

δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, 

εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις 

επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού 

συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις 

αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή 

όχι. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. στ) Αποφασίζει το 

ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας. ζ) Εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την 

ευθύνη της υλοποίησής του. η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού 

ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο 

παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη 

σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 

ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας 

της. ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την 

υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό 

ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 

Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις 

μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 

μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το 

νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. ιγ) Αποφασίζει για την 

καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή 

ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική 

Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες 

γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α` 94). ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 

τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού 

πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας 

ανάθεση. ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. ιστ) 

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους. 

ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές. ιη) Αποφασίζει για την 

άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 

παραίτηση από αυτά. ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την 

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί 

δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να 
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παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να 

αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με 

μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, 

εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

281 του ΚΔΚ. κ) Αποφασίζει για: 1. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις 

κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για 

ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων, iii. την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές 

επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α` 147), iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών 

επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για 

την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για 

είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. ν. την 

παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις 

κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, vi. την έγκριση των 

προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων 

πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου. κα) αποφασίζει για την 

αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.». 

4. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 169 του ν. 3852/2010, η οποία έχει ως εξής: «3. Τα 

μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την 

παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν μεταγενέστερα λογίζονται ως 

παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή 

θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της 

συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η 

απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την 

ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.». 

5. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, η οποία έχει ως εξής: «1. Η 

οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α) Συντάσσει και 

εισηγείται τον προϋπολογισμό της περιφέρειας. β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το περιφερειακό συμβούλιο, στην 

οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων της περιφέρειας. Η έκθεση αυτή, 

στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται 

υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. γ) Προελέγχει τον απολογισμό. δ) Αποφασίζει για 

την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του περιφερειάρχη, των 

αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων, εκτός της έδρας τους για εκτέλεση 

υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο 

περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή μέλος του περιφερειακού συμβουλίου χωρίς 

προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή 

αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι. ε) Έχει την 

ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. στ) Εισηγείται το ετήσιο πρόγραμμα 

προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας. ζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο το 
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πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της περιφέρειας και έχει την ευθύνη 

της υλοποίησής του. η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή 

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση 

νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής 

με αιτιολογημένη απόφασή της. θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους. ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. ια) 

Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της 

σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συμβούλιο. ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το 

αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το 

περιφερειακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις 

μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 

μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το 

νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. ιγ) Αποφασίζει για την 

καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή 

ομάδων εργασίας ή Ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική 

Επιτροπή ή τον περιφερειάρχη για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες 

γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α` 94). ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για 

τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού 

πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την 

απευθείας ανάθεση. ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. ιστ) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών 

αποφάσεων της περιφέρειας, και παρακολουθεί την υλοποίησή τους. ιζ) Αποφασίζει για την 

υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές. ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των 

ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. ιθ) 

αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. κ) Αποφασίζει για την 

πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε 

όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί 

που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί 

επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί 

δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση 

σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 281 του κΔκ. κα) Την απόφαση για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση 

και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.». 

6. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, η οποία έχει ως εξής: «1. Όπου 

στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, 

προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των 

περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα 
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(3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους 

αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και 

τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.». 

7. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), η οποία έχει ως εξής: «1. Η 

Συγχώνευση δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων σε ένα νομικό πρόσωπο, συναφούς 

σκοπού, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα 

από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης για τη 

Συγχώνευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο, στο οποίο 

συγχωνεύθηκαν τα άλλα, υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε 

όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, 

εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου καθορίζονται οι αναγκαίες θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στα παραπάνω 

δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως στο νέο 

δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο. Τυχόν πλεονάζουσες θέσεις μεταφέρονται με τον ίδιο 

τρόπο στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Στις θέσεις αυτές με την ίδια απόφαση του οικείου 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εντάσσεται, αυτοδικαίως, το Προσωπικό με την ίδια 

σχέση με την οποία υπηρετούσε στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα. Οι εκκρεμείς δίκες 

συνεχίζονται από το νέο νομικό πρόσωπο χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση 

από αυτό.». 

8. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), η οποία έχει ως εξής: «3. Νομικά 

πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. «Από την 

έναρξη ισχύος της πράξης κατάργησης του νομικού προσώπου, τα κινητά και ακίνητα 

περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο δήμο που το συνέστησε, ο οποίος 

υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις αυτού. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το δήμο ή κατά του 

δήμου χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους του για τη συνέχιση και χωρίς να 

επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω 

πράξης, ο δήμος συστήνει επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των πάσης φύσεως 

περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται σε αυτόν από το καταργούμενο νομικό 

πρόσωπο. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστέλλεται 

στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνοδευόμενη από απόσπασμα 

της εγκεκριμένης έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από 

το δήμο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, καταχωρείται 

ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού 

γραφείου.». 

Με το άρθρο 179: 
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1. Τροποποιείται το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 61 Σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 1. Για την παροχή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 

ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που 

προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α` 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 

άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, 

τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και 

καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, 

εντός της οποίας αυτές παρέχονται. 2. Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, 

μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή και διαχείριση 

αποβλήτων, θεωρούνται νόμιμες μέχρι τη λήξη τους.». 

Με το άρθρο 180: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α’ 217), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 13 Τιμητική 

πολιτογράφηση.  Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη 

πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να 

πολιτογραφηθεί Έλληνας, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5 και των άρθρων 6, 7 και 8, αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές 

υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της 

χώρας.» 

 

Με το άρθρο 183: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 184 του ν. 3852/2010, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 184 

Αποζημιώσεις - Δαπάνες μετακίνησης - Λοιπά έξοδα 1. Οι περιφερειάρχες, οι 

Αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της 

περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και κατά 

παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων μετακίνησης. Σε περίπτωση κατεπείγοντος 

επιτρέπεται να μετακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία 

αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν 

επιβεβλημένη ή όχι. 2. Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο 

καταβάλλονται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και 

διαμονής, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 

2 του ν. 4336/2015 (Α` 95). 3. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι Αντιπεριφερειάρχες 

δικαιούνται τις δαπάνες μετακίνησης της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 

4336/2015, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της 

εκτελεστικής επιτροπής, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών, 

καθώς και για μετακίνηση στην έδρα της περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας. Για τον 

υπολογισμό των δαπανών του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η χιλιομετρική 

απόσταση του τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας. 4. Οι περιφερειακοί 
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σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του 

περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών 

επιτροπών. Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνεδριάσεις 

το μήνα είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της μηνιαίας αποζημίωσης του 

περιφερειάρχη.». 

 

Με το άρθρο 185: 

1. Προστίθενται εδάφια στην παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, η οποία έχει ως εξής :  

«5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να 

γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος 

για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το 

συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.». 

2. Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010, η οποία έχει 

ως εξής :  

«1. Το περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του 

προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Οι συνεδριάσεις του 

συμβουλίου γίνονται πάντοτε στο κατάστημα της έδρας της περιφέρειας και είναι δημόσιες. 

Το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο μετά από απόφαση του συμβουλίου. Το 

συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων 

(3/5) του συνολικού αριθμού των μελών και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί 

να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Στις νησιωτικές περιφέρειες το συμβούλιο μπορεί 

να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ίδιο ισχύει 

και για τις λοιπές περιφέρειες σε κατεπείγουσες μόνο περιπτώσεις.». 

 

Με το άρθρο 186: 

1. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 

212), η οποία έχει ως εξής: «3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β` της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που 

πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της 

θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε 

αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ` οίκον φροντίδας ή κατ` οίκον νοσηλείας 

ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. 

ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα 

και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Υποψήφιοι που πληρούν το 

κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ` της παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία 

του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν απαιτούνται 

τα πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α` 

39).». 
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Με το άρθρο 188: 

1. Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 7 του ν. 1069/1980 (Α’ 191), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 

7 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχειρήσεως. - Προσωπικόν.  1.   Δι`  Οργανισμού  

Εσωτερικής  Υπηρεσίας   συντασσομένον   δι` αποφάσεως  του  Διοικητικού  Συμβουλίου της 

επιχειρήσεως, εγκρινομένης υπό του Υπουργού  Εσωτερικών  μετά  γνώμην των  οικείων  

Δημοτικών  ή Κοινοτικών  Συμβουλίων,  καθορίζεται  η  οργάνωσις,  η σύνθεσις και η 

αρμοδιότης των υπηρεσιών,  ο  αριθμός  των  θέσεων  του  πάσης  φύσεως προσωπικού  

αναλόγως  προς τας ανάγκας της επιχειρήσεως, ή κατά μισθολογικά  κλιμάκια κατανομή  των  

θέσεων  του  προσωπικού  καθ`  ομάδας ειδικοτήτων  και  αναλόγως  της βαθμίδος 

εκπαιδεύσεως, αι αποδοχαί, ως και ο τρόπος προσληψεως και  απολύσεως  και  το  αρμόδιον  

προς  τούτο όργανον. 2.   Το   κατά   την   προηγουμένην   παράγραφον προσωπικόν  της 

επιχειρήσεως συνδέεται μετ` αυτής  δια  συμβάσεως  εργασίας  Ιδιωτικού δικαίου, 

επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 3.  Το 

υπηρετούν επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικόν δίκαιον προσωπικόν Δήμων,  Κοινοτήτων  ή  άλλων  

φορέων,  το  οποίον  ησχολείτο  εις  τας υπηρεσίας  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως 

καθίσταται από της συστάσεως της οικείας επιχειρήσεως προσωπικόν ταύτης, υφ ην σχέσιν 

υπηρετεί  και καταλαμβάνει  αντίστοιχους  θέσεις  εκ  των  προβλεφθησομένων  υπό του 

οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 4. Αν 

απορροφηθεί η δημοτική επιχείρηση φυσικού αερίου από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης 

και αποχέτευσης, το προσωπικό που υπηρετούσε στην πρώτη και κατείχε οργανικές θέσεις, 

μπορεί με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού 

συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. να μεταφέρεται στη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και 

αποχέτευσης και να καταλαμβάνει τις ανάλογες με την ειδικότητά του θέσεις που έχουν 

προβλεφθεί στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

5.  Τακτικόν  διαβαθμισμένον  προσωπικόν  Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων φορέων  

υπηρετούν  εις  υπηρεσίας  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως, δύναται  τη  αιτήσει  του  και 

μετ` απόφασιν του παρά τη Νομαρχία Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να μετατάσσεται με τας δις 

κατέχει θέσεις εις την επιχείρησιν, διεπόμενον ως προς πάσας τας  υπηρεσιακάς  του  

μεταβολάς και  δικαιώματα υπό των εκάστοτε ισχυουσών ειδικών περί του προσωπικού 

τούτου διατάξεων των Δήμων. Ομοίως τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό δήμων και 

κοινοτήτων ή άλλων φορέων που υπηρετούσε ή υπηρετεί σε υπηρεσίες ύδρευσης και 

αποχέτευσης, μπορεί με αίτησή του να αποσπάται στην επιχείρηση, με απόφαση του 

αρμόδιου για διορισμό οργάνου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της 

δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), για διάστημα μέχρι πέντε έτη. Η 

απόσπαση αυτή μπορεί να παραταθεί για άλλα πέντε έτη, με την ίδια διαδικασία. Οι 

αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του αποσπώμενου αυτού προσωπικού βαρύνουν 

την Δ.Ε.Υ.Α. 6.   Αι  κατά τας εκάστοτε κειμένας διατάξεις επί του προσωπικού των  

Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως  αρμοδιότητες  του   Δημάρχου ασκούνται  

προκειμένου  περί  του  κατά  την  προηγουμένην  παράγραφον προσωπικού,  υπό  του  

Προέδρου   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   της επιχειρήσεως. 7.  Αι εκάστοτε ισχύονσαι 

διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου των μονίμων δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 

εφαρμόζονται  αναλόγως  και επί του προσωπικού της παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου. 8. 

Προκειμένου περί του επί σχέσει εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου προσωπικού   της   
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επιχειρήσεως  εφαρμόζονται  αι  εκάστοτε  ισχύουσαι πειθαρχικαί διατάξεις τις εργατικής 

νομοθεσίας.». 

Με το άρθρο 189: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019, η οποία έχει ως εξής: «2. Οι 

εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο μητρώο Μελετητών και στο 

μητρώο Γραφείων Μελετών κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις, θεωρούνται εγγεγραμμένοι 

στο Τμήμα Ι του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών. Ειδικώς, δε, για το Τμήμα 

II ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. θεωρούνται εγγεγραμμένοι σε αυτό μόνον ως προς το κριτήριο της ελάχιστης 

στελέχωσης ανά κατηγορία και τάξη μελέτης, για το οποίο η Α, Β, Γ, Δ και Ε τάξη των 

προϊσχυουσών διατάξεων θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην 1η, 2η, 3η, 4η και 5η τάξη του 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.». 

2. Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, η οποία έχει ως εξής: «6. Οι 

βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ για τις οποίες δεν έχει παρέλθει κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης αναθεώρησης σύμφωνα με το 

προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, καθώς και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών 

Έργων που είναι σε ισχύ εξακολουθούν να ισχύουν για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από 

τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προϊσχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου. Αιτήσεις μεταβολών που υποβάλλονται κατά το ανωτέρω διάστημα 

εξετάζονται με βάση τον προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της ανωτέρω 

προθεσμίας των δεκαπέντε (15) μηνών οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ και τα πτυχία 

Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το εν λόγω χρονικό 

διάστημα εξακολουθεί να εκδίδεται σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, η Ενημερότητα Πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες 

στις τάξεις 3η έως 7η.». 

3. Τροποποιείται η παρ. 24 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, η οποία έχει ως εξής: «24. 

Μέχρι την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος, 

τα ΜΗ.Τ.Ε. τηρούνται σε έντυπη μορφή. Για τη θέση σε λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος 

εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.».  

 

Με το άρθρο 190: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 25 του ν. 4002/2011, συγκεκριμένα προστίθεται τελευταίο 

εδάφιο στην περίπτωση β, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις γ, ε,  ιγ, ιε, ιστ και προστίθενται 

περιπτώσεις κα, κβ, κγ και  κδ μετά την περίπτωση κ, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 

25 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως: α) "Τεχνικά-ψυχαγωγικά 

παίγνια": Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από 

την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο 

αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να 

συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε 

μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα 

έχουν χαρακτηριστεί ως "τεχνικά παίγνια" σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (Α` 21), 
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μέχρι την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, 

απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού 

οφέλους στον παίκτη. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειας τους 

διακρίνονται σε: αα) "Μηχανικά παίγνια": όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο 

μηχανικά μέσα καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη. ββ) "Ηλεκτρομηχανικά 

παίγνια": όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί 

μηχανισμοί. γγ) "Ηλεκτρονικά παίγνια": όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των 

υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές 

υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και η εκτέλεση λογισμικού - 

προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και 

περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη 

χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου. β) «Τυχερά παίγνια»: Προκειμένου ένα παίγνιο να 

χαρακτηριστεί ως τυχερό πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: αα. Να 

υφίσταται, έστω και εν μέρει, επιρροή της τύχης στο αποτέλεσμα του παιγνίου. ββ. Να 

υφίσταται οικονομική διακινδύνευση (wager ή bet), που ως τέτοια νοείται η επιλογή του 

παίκτη να αναλάβει τον κίνδυνο επένδυσης στο αποτέλεσμα του παιγνίου, οποιουδήποτε 

χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας του 

στοιχείου αυτού, προκειμένου να επιδιώξει άμεσα ή έμμεσα οικονομικό όφελος από το 

αποτέλεσμα διεξαγωγής του παιγνίου. Για την εφαρμογή του παρόντος ορισμού, στην έννοια 

της οικονομικής διακινδύνευσης περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε διεξαγωγή τυχερού 

παιγνίου που παρέχεται δωρεάν (bonus, free bets κλπ.) και συνδέεται με οικονομική 

διακινδύνευση χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, η οποία προηγήθηκε 

ή/και ακολουθεί. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα όσα έχουν 

χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 

29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τυχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα. 

γ) «Στοίχημα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, της 

εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής 

και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται τα είδη του στοιχήματος. δ) "Μέσο ή υλικό διεξαγωγής 

παιγνίου ή παιγνιομηχά-νημα": οποιοδήποτε μηχάνημα, υλικό ή μέσο ηλεκτρονικό, μηχανικό 

ή ηλεκτρομηχανικό που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή παιχνιδιού και 

επηρεάζει ή καθορίζει την έκρασή του. Παιγνιομηχάνημα, το οποίο έχει εγκατεστημένο 

τυχερό παίγνιο ή μέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση σε σύστημα διεξαγωγής τυχερών 

παιγνίων ή/και φέρει σύστημα υπολογισμού, καταγραφής ή απόδοσης οικονομικού οφέλους 

στον παίκτη, θεωρείται, για τις ανάγκες του νόμου αυτού, παιγνιομηχάνημα διεξαγωγής 

τυχερών παιγνίων. ε) "Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου" (Π.Σ.Ε.Ε.): το σύνολο 

του υλικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και 

Ελέγχου Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου των τυχερών 

παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου. στ) "Κεντρικό Πληροφορικό 

Σύστημα" (Κ.Π.Σ.): το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του λογισμικού για την οργάνωση, 

τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη 

διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του 

διαδικτύου από τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών. ζ) "Δίκτυο Επικοινωνιών": το σύνολο 

του αναγκαίου υλικού, του λογισμικού και των δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία 

σε πραγματικό χρόνο (on ) των παιγνιομηχανημάτων με το Κ.Π.Σ.. η) "Μονάδα Πίστωσης" 

είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής του 
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παίκτη σε κάθε παίγνιο. θ) "Συνολικές μονάδες πίστωσης" (credits played): το σύνολο των 

μονάδων πίστωσης που οι παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή 

παιγνιομηχάνημα. ι) "Συνολικές μονάδες κέρδους" (credits won): το σύνολο των μονάδων 

πίστωσης που οι παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα. ια) 

"Αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους" (payout): ο λόγος των συνολικών μονάδων κέρδους προς 

τις συνολικές μονάδες πίστωσης που έχουν παιχθεί στο ίδιο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα, 

εκφραζόμενος ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). ιβ) «Μικτό Κέρδος» (Gross Gaming Revenue ή 

Gross Gaming Yield): το χρηματικό ποσό που απομένει εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό 

συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς ποσά. Στην περίπτωση 

παιγνίων, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν αγωνιζόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου (peer 

to peer games), το μικτό κέρδος ισούται με την προμήθεια (γκανιότα ή rake ή commission), 

που παρακρατείται από το πρόσωπο που διοργανώνει ή/και διεξάγει το παίγνιο, ανάλογα με 

τη συμμετοχή κάθε παίκτη. ιγ) "Συνδεδεμένες εταιρείες": Κατάσταση στην οποία δύο ή 

περισσότερες εταιρείες συνδέονται με: α) "σχέση συμμετοχής", δηλαδή κατοχή άμεσα ή 

έμμεσα του ελέγχου τουλάχιστον του 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της 

εταιρείας, Ρ) "σχέση ελέγχου" δηλαδή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας κατά 

την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/ 1920 (Α` 37) ή παρόμοια σχέση μεταξύ 

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μίας εταιρείας. Μια εταιρεία θεωρείται ότι 

ελέγχει άλλη όταν συντρέχει μία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα 

άρθρα 42ε ή 106 του κ.ν. 2190/1920. ιδ) "Εμπορική επικοινωνία": αποτελεί κάθε μορφή 

επικοινωνίας για την έμμεση ή άμεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας 

επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με παίγνια, οι 

πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση πρόσραση σε δραστηριότητα σχετικά με τα παίγνια, 

οι επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή με υπηρεσίες της επιχείρησης, που δραστηριοποιείται 

στον τομέα των παιγνίων. ιε) "Διαδικτυακός λογαριασμός παίκτη": είναι ο λογαριασμός που 

αποδίδεται σε κάθε παίκτη από τον κάτοχο της άδειας για ένα ή περισσότερα παίγνια. Ο 

λογαριασμός αυτός καταγράφει τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις 

οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων 

ποσών του παίκτη. Ο κάτοχος της άδειας συμμορφώνεται με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμών παικτών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής 

και Ελέγχου Παιγνίων. ιστ) "Αυτοαποκλειόμενος παίκτης": είναι όσοι με δική τους 

πρωτορουλία, κατόπιν αιτήσεως του ασκούντος την κηδεμονία τους, κατόπιν δικαστικής 

αποφάσεως και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο δεν μπορούν να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια. 

ιζ΄ «Πρακτορεία» είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. ιη. Διοργάνωση παιγνίου: 

Διοργάνωση παιγνίου υφίσταται όταν διαζευκτικά: α. Υφίσταται η συγκρότηση ή/και η 

διάθεση σε τρίτους υποδομής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή παιγνίου, 

και η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει χώρους ή/και ανάλογο εξοπλισμό ή/και μέσα 

διεξαγωγής παιγνίου παροχή των σχετικών υπηρεσιών. β. Διενεργείται προώθηση της 

δυνατότητας διεξαγωγής παιγνίου σε τρίτους. γ. Προσφέρεται παίγνιο προς διεξαγωγή 

ενδεικτικά είτε με την πρόσκληση τρίτων να συμμετέχουν σε αυτό είτε με την παρουσίαση 

των παιγνίων στα σημεία της υποδομής που είναι δυνατή η διεξαγωγή τους είτε με την 

ανάρτηση των παιγνίων σε οθόνες ηλεκτρονικών μέσων διεξαγωγής. Το παίγνιο διοργανώνει 

εκείνος που κατέχει ή/και διαθέτει σε τρίτους υποδομή διεξαγωγής ή/και διενεργεί την 

προώθηση της δυνατότητας διεξαγωγής σε τρίτους ή/και προσφέρει παίγνιο προς 

διεξαγωγή. ιθ. Διεξαγωγή παιγνίου: Διεξαγωγή παιγνίου υφίσταται όταν διαζευκτικά: α. 
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Κατατίθεται από τον παίκτη χρηματικό ποσό ή περιουσιακό στοιχείο, προκειμένου αυτός να 

συμμετέχει στο παίγνιο. β. Πραγματοποιήθηκε έναρξη του παιγνίου, στο οποίο συμμετέχει ο 

παίκτης. γ. Ολοκληρώθηκε το παίγνιο, στο οποίο συμμετείχε ο παίκτης. δ. Αποδίδονται στον 

παίκτη κέρδη. Το παίγνιο διεξάγει εκείνος που το διοργανώνει ή/και εκείνος που λειτουργεί 

και εκμεταλλεύεται τις υποδομές διεξαγωγής του παιγνίου ή/και εκείνος που έχει στην 

κατοχή του χώρους διεξαγωγής. κ. Όπου στις κείμενες διατάξεις, πλην του άρθρου 52 του 

νόμου αυτού, υφίσταται η έννοια της διεξαγωγής εννοείται και η έννοια της διοργάνωσης 

και αντιστρόφως.». 

 

Με το άρθρο 191: 

1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 

27 Άδειες 1" Για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω 

του διαδικτυου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου αυτού. Τρίτοι μη κάτοχοι άδειας μπορούν κατ` εξαίρεση να λειτουργούν 

και να εκμεταλλεύονται παίγνια με παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

παράγραφο 6 του άρθρου 39. Τα παίγνια και τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Κατά τη διαδικασία 

έκδοσης διοικητικών πράξεων σε εφαρμογή της κάθε είδους κείμενης νομοθεσίας, η Ε.Ε.Ε.Π. 

μπορεί, με απόφαση της, να ορίζει τα δικαιολογητικά που είναι δυνατόν να αντικατασταθούν 

με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος και το 

είδος του ελέγχου της ακρίβειας του περιεχομένου των δηλώσεων αυτών. 3. Η προϋπόθεση 

της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 42 ισχύει και για τα μέλη των διοικητικών 

συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους, τους διαχειριστές, τους 

γενικούς διευθυντές και διευθυντές και γενικά για κάθε εντεταλμένο πρόσωπο που είτε 

άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση συμμετέχει στη 

διοίκηση ή στη διαχείριση νομικού προσώπου, το οποίο είναι αδειοδοτημένος πάροχος ή 

παραχωρησιούχος υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, καθώς και για κάθε φυσικό πρόσωπο που 

είναι πάροχος τέτοιων υπηρεσιών είτε ως αδειοδοτημένος πάροχος είτε ως νόμιμος 

παραχωρησιούχος είτε ως νόμιμος αντισυμβαλλόμενος αδειοδοτημένου παρόχου ή 

παραχωρησιούχου είτε ως προσωπικό, που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στη 

διεξαγωγή ή/και τον έλεγχο των παιγνίων. 4. Για τη χορήγηση πιστοποίησης ή άδειας 

καταλληλότητας που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις περί παιγνίων μπορεί, μέχρι τη 

θέσπιση εθνικών προδιαγραφών, να εφαρμόζονται ισχύουσες προδιαγραφές άλλων κρατών-

μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τις άδειες 

και τις συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί μεταξύ των αδειοδοτημένων παρόχων και του 

Ελληνικού Δημοσίου.». 

 

Με το άρθρο 192: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 29 του ν. 4002/2011, συγκεκριμένα αντικαθίσταται το πρώτο 

εδάφιο της παραγράφου 3, αντικαθίστανται τα στοιχεία 2, 3, 8 , 21 , 22 και το στοιχείο 25 της 

παραγράφου 3 και προστίθενται στοιχεία 33 και 34 μετά την περίπτωση 32 της  παραγράφου 

3, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 29 Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π. 1. Με προεδρικό 

διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της 

Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζεται ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π.. 2α) Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π. 
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ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν το οργανόγραμμα των υπηρεσιών, την 

εσωτερική λειτουργία, τις κατηγορίες, τους κλάδους και τις ειδικότητες του προσωπικού, 

καθώς και τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ένταξης στις οργανικές θέσεις, τον αριθμό και την 

κατανομή των οργανικών θέσεων, τις σχέσεις εργασίας και έργου, τη σύσταση, τον τρόπο, το 

χρόνο και τους όρους λειτουργίας ομάδων εργασίας, το χρόνο και το ωρολόγιο πρόγραμμα 

λειτουργίας των υπηρεσιών, τις διαβαθμίσεις εμπιστευτικότητας των εγγράφων και των 

πληροφοριών και τις υποχρεώσεις εχεμύθειας που διέπουν το πρόσωπικό και τους με 

οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενους με την Αρχή, την νομική υποστήριξη και τη δικαστική 

εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Π. από πληρεξούσιους δικηγόρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το προσωπικό, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και την 

εσωτερική οργάνωση της Ε.Ε.Ε.Π.. β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται 

μετά από πρόταση της Ε.Ε.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

θεσπίζονται: αα. Ο Κανονισμός Οικονομικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, με τον οποίο 

ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν στην είσπραξη, τη διαχείριση και τη διάθεση 

των πόρων, τις κάθε είδους αποζημιώσεις, τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση και 

κάθε άλλο συναφές θέμα. ββ. Ο Κανονισμός Προμηθειών και Μισθώσεων, με τον οποίο 

ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα εκτέλεσης προμηθειών υπηρεσιών και αγαθών, τα θέματα 

που αφορούν κάθε είδους μισθώσεις κινητών και ακινήτων πραγμάτων και υπηρεσιών και 

κάθε άλλο συναφές θέμα. γγ. Ο Κανονισμός Μελετών και Έργων, με τον οποίο ρυθμίζονται 

ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και κάθε 

άλλο συναφές θέμα. δδ. Ο Κανονισμός Κίνησης, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά τα 

θέματα που αφορούν τις κάθε είδους μετακινήσεις των μελών της, του προσωπικού που 

υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π. και των ελεγκτικών οργάνων, τα μεταφορικά της μέσα, καθώς και κάθε 

άλλο συναφές θέμα. Για το υπηρεσιακό και ελεγκτικό της έργο και μέχρι την απόκτηση ιδίων 

μεταφορικών μέσων, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης 

κατά δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, εφόσον επιβαρύνεται αποκλειστικά και μόνο με το 

κόστος των καυσίμων. Μέχρι την έκδοση των παραπάνω Κανονισμών τα σχετικά θέματα 

ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων από τη διάταξη της παραγράφου 5 

του άρθρου 54 του νόμου αυτού. γ) Στον Οργανισμό και στους Κανονισμούς της Ε.Ε.Ε.Π. 

μπορεί να περιλαμβάνονται και να ενσωματώνονται υφιστάμενες κάθε φορά ρυθμίσεις ή 

εξαιρέσεις, όμοιες ή ανάλογες εκείνων που ισχύουν για άλλους δημόσιους Φορείς, Αρχές και 

Υπηρεσίες διεξαγωγής ελέγχων και δίωξης, που έχουν ως σκοπό τη διαπίστωση και την 

πάταξη του εγκλήματος και την τήρηση της δημόσιας τάξης, καθώς και για δημόσιους 

Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες που ασκούν ελέγχους νόμιμης λειτουργίας σε διάφορους 

άλλους τομείς της αγοράς.3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά 

από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο 

Κανονισμός Παιγνίων, ο οποίος διακρίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:. Κεφάλαιο πρώτο: 

Προδιαγραφές παιγνίων, εξοπλισμού και καταστημάτων παιγνίων. Κεφάλαιο δεύτερο: 

Αδειοδότηση παρόχων και πιστοποιήσεις προσώπων, παιγνίων, εξοπλισμού και 

καταστημάτων. Κεφάλαιο τρίτο: Προϋποθέσεις λειτουργίας και διεξαγωγής των παιγνίων. 

Κεφάλαιο τέταρτο: Εμπορική επικοινωνία. Κεφάλαιο πέμπτο: Προϋποθέσεις συμμετοχής των 

παικτών στα παίγνια. Κεφάλαιο έκτο: Μέτρα προστασίας του κοινού και των παικτών. 

Κεφάλαιο έβδομο: Έλεγχοι συμμόρφωσης. Κεφάλαιο όγδοο: Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις.  

Με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζονται, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων, τα 

ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειές τους σχετικά με τα παίγνια ως εξής: 1) Οι όροι των 
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αδειών των παιγνίων. 2) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα 

που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή/και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χορήγησης 

τέτοιων αδειών ή παραχώρησης δικαιωμάτων διεξαγωγής παιγνίων, οι κάτοχοι αδειών και 

πιστοποιήσεων, καθώς και η μορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των 

κάθε είδους ελέγχων. 3) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα 

των κατασκευαστών και των εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, όπως 

και των τεχνικών όλων των παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης 

των μητρώων αυτών. 4) Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των αδειών και οι διαδικασίες 

παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, τήρησης των όρων των αδειών και των υποχρεώσεων 

του νόμου αυτού από τους κατόχους των αδειών. 5) Η διαδικασία πιστοποίησης, η διάρκειά 

της και η εγγραφή στα οικεία μητρώα των καταστημάτων, των παιγνιομηχανημάτων, των 

παιγνίων ή των ιστοτόπων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων 

αυτών. 6) Το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σήμανσης της πιστοποίησης 

αναφορικά με τα παίγνια, τα καταστήματα, τα παιγνιομηχανήματα και τους ιστοτόπους, 

καθώς και το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σήμανσης της απαγόρευσης 

εισόδου στα άτομα της παραγράφου 1 του άρθρου 33 σε καταστήμα τα διεξαγωγής τυχερών 

παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή σε ιστοτόπους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. 7) Ο τρόπος 

επικύρωσης μέσω του Π.Σ.Ε.Ε. της συμμετοχής σε τυχερά παίγνια σύμφωνα με το άρθρο 32. 

8) Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας παίκτη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

αυτής, καθώς και πρόσθετοι περιορισμοί που μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτήν από τον 

ίδιο τον παίκτη. 9) Οι κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού που αφορούν τους κατόχους άδειας, 

όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, τους παρόχους, τους παίκτες, τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), 

τους διαφημιστές και κάθε εμπλεκόμενο στη σχετική διαδικασία. 10) Οι υποχρεώσεις του 

κατόχου ή των εκμεταλλευτών της άδειας προκειμένου να διασφαλίζεται η μη συμμετοχή σε 

τυχερά παίγνια ατόμων της παραγράφου 1 του άρθρου 33. 11) Ο έλεγχος των συμβάσεων 

προσχώρησης στο παίγνιο που συνάπτουν οι παίκτες με τους κατόχους των αδειών ή όσους 

εκμεταλλεύονται, διεξάγουν και λειτουργούν τυχερά παίγνια, με στόχο την προστασία των 

παικτών από καταχρηστικές ή παρακωλυτικές πρακτικές, όπως δέσμευση ποσού για επόμενο 

στοίχημα, καταβολή ποσού κερδών εφόσον υπερβαίνει ορισμένο ύψος κερδών. 12) Ο τρόπος 

ενημέρωσης των παροχών υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) από την Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να 

διασφαλίζεται η φραγή μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω 

διαδικτύου από τους χρήστες. 13) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των παιγνίων για τους 

κατόχους της άδειας και όσους εκμεταλλεύονται παίγνια είτε με παιγνιομηχανήματα είτε 

μέσω του διαδικτύου, καθώς και η περιοδικότητα και το ακριβές περιεχόμενο των 

δεδομένων που αποστέλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π.. 14) Ο προσδιορισμός πανελλαδικά των ωρών 

λειτουργίας των καταστημάτων, των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των πιστοποιημένων 

καταστημάτων και αναλόγως του τύπου της πιστοποίησης, από την κύρια είσοδο σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οικοτροφείων, η ελάχιστη επιφάνεια 

των χώρων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 15) Τα θέματα 

του χρόνου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο εντός του έτους και του ωραρίου, καθώς 

και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των με κάθε σχέση απασχολουμένων ή 

συνεργαζομένων με τις επιχειρήσεις καζίνο. 16) Οι κανονιστικές αποφάσεις που προβλέπεται 

να εκδίδονται από τα διοικητικά όργανα οι αρμοδιότητες των οποίων μεταβιβάστηκαν στην 
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Ε.Ε.Ε.Π. με βάση τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4182/ 2013, καθώς και εκείνες 

που προβλέπονται στα άρθρα 16 έως 23 του ν. 3229/2004. 17) Η εμπορική επικοινωνία των 

παιγνίων, τα της διαφημίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των τυχερών, και οι κανόνες 

δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες. Η διαφήμιση πρέπει να 

εξασφαλίζει ένα ιδιαιτέρως αυστηρό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των 

παιγνίων και σε κάθε περίπτωση να είναι λελογισμένη και να περιορίζεται αυστηρά σε ό,τι 

απαιτείται προκειμένου να κατευθυνθούν οι καταναλωτές προς τα ελεγχόμενα δίκτυα 

παιγνίων. Η διαφήμιση δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της φυσικής ροπής των 

καταναλωτών προς τα παίγνια μέσω της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής τους σε αυτά 

καθιστώντας μεταξύ άλλων κοινότυπα τα παίγνια ή προβάλλοντας μια θετική εικόνα σε 

σχέση με το γεγονός ότι τα πραγματοποιούμενα έσοδα προορίζονται για δραστηριότητες 

γενικού ενδιαφέροντος ή ακόμα αυξάνοντας τη δύναμη έλξης των παιγνίων μέσω 

διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλουν παραπλανητικώς σημαντικά κέρδη. 18. Οι 

τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος 

Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται: 18.1. Η ηλεκτρονική 

παρακολούθηση όλων των μορφών παιγνίων και όλων των πιστοποιημένων 

παιγνιομηχανημάτων και ιστοτόπων. 18.2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 

παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, που είναι εγκατεστημένα στα 

πιστοποιημένα καταστήματα, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των τυχερών 

παιγνίων που διεξάγονται μέσω αδειοδοτημένων ιστοτόπων. Ο χρόνος παρακολούθησης 

μπορεί να είναι πραγματικός ή/και μεταγενέστερος, μέσω αποθηκευμένων δεδομένων. Το 

είδος των δεδομένων, ο τρόπος μετάδοσης και αποθήκευσής τους, τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται, ο τόπος και ο χώρος που φυλάσσονται, καθώς και κάθε σχετική 

λεπτομέρεια. 18.3. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων 

παιγνιομηχανημάτων και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων. 18.4. Η συλλογή από τα 

παιγνιομηχανήματα και τα Κ.Π.Σ., η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση 

των αναγκαίων δεδομένων, για όλες τις μορφές τυχερών παιγνίων και για όλα τα 

παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και ιστοτόπους. 18.5. Η διασφάλιση της 

ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών παιγνίων. 19. Οι ελάχιστες 

απαιτούμενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ. και του δικτύου 

επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, λειτουργίας και 

αναβάθμισης τους, καθώς και το επίπεδο πρόσβασης των κατόχων αδειών στα δεδομένα 

που συλλέγονται. 20. Το μέγιστο ποσό κέρδους που αποδίδει κάθε μορφή τυχερού παιγνίου, 

ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των κερδών, οι όροι μεγιστοποίησης κατά τυχαία 

περιοδικότητα (τζάκποτ) των κερδών που προκύπτουν στο διαδίκτυο ή από κάθε 

παιγνιομηχάνημα ή από όλα τα παιγνιομηχανήματα που λειτουργούν στο ίδιο 

πιστοποιημένο κατάστημα και οι όροι και οι τεχνικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της 

απόδοσης του ελάχιστου αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους της παραγράφου 1, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η ορθή, στατιστικά αμερόληπτη και ακριβής επίτευξή του, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1. 21. 

Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία ταυτοποίησης των παικτών και καταβολής των κερδών 

τους στους λογαριασμούς που αυτοί τηρούν σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών. 22. 

Η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας παίκτη, 

καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της. 23. Τον τύπο, τη μορφή 

και το περιεχόμενο των ειδικών σημάτων για τις χορηγούμενες πιστοποιήσεις. 24. Οι 
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ειδικότερες προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το ύψος του παραβόλου, 

όπου αυτό δεν προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις, για τη χορήγηση κάθε είδους 

προβλεπόμενης πιστοποίησης ή/και αδειοδότησης προσώπων, παιγνίων, τεχνικών μέσων 

διεξαγωγής παιγνίων, παιγνιομηχανημάτων, συστημάτων, εξοπλισμού, και καταστημάτων 

διεξαγωγής παιγνίων. 25. Την εξειδίκευση του είδους και του ύψους των επιβαλλόμενων 

διοικητικών κυρώσεων, εντός των ορίων που θέτουν οι κείμενες διατάξεις, ανά παράβαση ή 

ανά κατηγορία παραβάσεων ή ανά παιγνιομηχάνημα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 26. Ο 

τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων, τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησής 

τους, τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων, τον τρόπο καταβολής και την ειδικότερη 

διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων 

Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 27. Τα ειδικότερα θέματα του άρθρου 

53 του νόμου αυτού, περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, των υποχρεώσεων, των 

δεσμεύσεων, των περιορισμών και των απαγορεύσεων που αφορούν τους κατόχους άδειας, 

του ελάχιστα αποδιδόμενου στους συμμετέχοντες ποσοστού κέρδους, καθώς και των 

αναγκαίων πιστοποιήσεων και των υποχρεώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται σε 

τρίτους που, με οποιονδήποτε τρόπο, εμπλέκονται στη διεξαγωγή και μετάδοση των 

παιγνίων του άρθρου αυτού. 28. Τα θέματα λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, τις 

ειδικεύσεις στα αντικείμενα του έλεγχου, την περιοδικότητα συμμετοχής των Ελεγκτών 

στους ελέγχους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 29. Ο τρόπος, η διαδικασία και τα είδη 

του ασκούμενου ελέγχου ορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Οι 

έλεγχοι αφορούν ενδεικτικά τη νομιμότητα διεξαγωγής του παιγνίου, την τήρηση των 

κανόνων διεξαγωγής του, την εφαρμογή των όρων της άδειας, την οικονομική διαχείριση του 

παιγνίου, την απόδοση των κερδών στους παίκτες στο Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς 

του, όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τις άδειες και τις συμβάσεις που 

έχουν υπογραφεί μεταξύ των αδειοδοτημένων παρόχων και του Ελληνικού Δημοσίου. 30. Ο 

τρόπος πιστοποίησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που καθορίζει η Ε.Ε.Ε.Π. 

για τα κάθε είδους πληροφοριακά συστήματα των αδειοδοτημένων παρόχων παιγνίων. Κατά 

τη διαδικασία των πιστοποιήσεων αυτών, όπως και εκείνων των παραγράφων 2 και 4 του 

άρθρου 44 του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε παιγνίου, εξοπλισμού ή μέσου που 

χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή του, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ζητά και να δέχεται, 

πιστοποιήσεις, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από ανεξάρτητα εξειδικευμένα εργαστήρια ή 

οργανισμούς πιστοποίησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διεξαγωγής και 

Ελέγχου Παιγνίων. Με τον παραπάνω Κανονισμό προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούν οι φορείς αυτοί προκειμένου οι πιστοποιήσεις τους να γίνονται δεκτές. 

31. Τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται με πράκτορες, ιδίως 

δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των 

πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, προκειμένου να 

αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και 

προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της 

πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία 

του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του 

εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία 

των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου 

των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των 

τυχερών παιγνίων, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων 
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διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε 

με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων, τα οποία αποτελούν το 

αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα. 32. Κάθε άλλο θέμα που από τις 

κείμενες διατάξεις προβλέπεται να ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου 

Παιγνίων ή με σχετικές με τα θέματα αυτά κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.. Όπου, στις 

κείμενες διατάξεις, αναφέρεται ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων εννοείται ο 

Κανονισμός Παιγνίων. 4. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται η 

εμπορική επικοινωνία των παιγνίων, τα της διαφημίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των 

τυχερών, και οι κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες. Η 

διαφήμιση πρέπει να εξασφαλίζει ένα ιδιαιτέρως αυστηρό επίπεδο προστασίας των 

καταναλωτών στον τομέα των παιγνίων και σε κάθε περίπτωση να είναι λελογισμένη και να 

περιορίζεται αυστηρώς σε ό,τι απαιτείται προκειμένου να κατευθυνθούν οι καταναλωτές 

προς τα ελεγχόμενα δίκτυα παιγνίων. Η διαφήμιση δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της φυσικής ροπής των καταναλωτών προς τα παίγνια μέσω της ενθάρρυνσης της 

ενεργού συμμετοχής τους σε αυτά καθιστώντας μεταξύ άλλων κοινότυπα τα παίγνια ή 

προβάλλοντας μια θετική εικόνα σε σχέση με το γεγονός ότι τα πραγματοποιούμενα έσοδα 

προορίζονται για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος ή ακόμα αυξάνοντας τη δύναμη 

έλξης των παιγνίων μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλουν παραπλανητικώς 

σημαντικά κέρδη. Κάθε παραβίαση των προηγούμενων κανόνων επιφέρει την επιβολή 

κυρώσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 5. Ο 

Κανονισμός Διεξαγωγής Παιγνίων και ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. ή οι αποφάσεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 54, μπορούν να ενσωματώνουν μεταβατικές περιόδους έναρξης 

ισχύος όλων ή ορισμένων διατάξεών τους. 6. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ο κώδικας 

της επίσημης ενιαίας ορολογίας που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των οικονομικών 

στοιχείων που αφορούν τα τυχερά παίγνια.». 

 

Με το άρθρο 193: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 30 του ν. 4002/2011, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 30 

Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.) 1. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και 

Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για 

τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να 

επιτυγχάνεται: α. Η «ηλεκτρονική»  παρακολούθηση όλων των μορφών παιγνίων και όλων 

των πιστοποιημένων παιγνιομηχανημά-των και ιστοτόπων. β. Η παρακολούθηση [σε 

πραγματικό χρόνο (on line)] και ο έλεγχος των παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών 

παιγνίων, που είναι εγκατεστημένα στα πιστοποιημένα καταστήματα, καθώς και η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω 

αδειοδοτημένων ιστοτόπων. Ο χρόνος παρακολούθησης μπορεί να είναι πραγματικός ή/και 

μεταγενέστερος, μέσω αποθηκευμένων δεδομένων. Το είδος των δεδομένων, ο τρόπος 

μετάδοσης και αποθήκευσής τους, τα μέσα που χρησιμοποιούνται, ο τόπος και ο χώρος που 

φυλάσσονται, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με τον Κανονισμό 

Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. γ. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών 

προβλημάτων παιγνιομηχανημάτων και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων. δ. Η 

συλλογή απόταπαιγνιομηχανήματακαιτα Κ.Π.Σ., η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και 
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παρουσίαση των αναγκαίων δεδομένων, για όλες τις μορφές τυχερών παιγνίων και για όλα 

τα παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και ιστοτόπους. ε. Η διασφάλιση της 

ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών παιγνίων. 2. Η διεξαγωγή τυχερών 

παιγνίων με παιγνιομηχανήματα γίνεται αποκλειστικά μέσω τερματικών συνδεδεμένων 

δικτυακά με Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα, τα οποία συνδέονται με το Π.Σ.Ε.Ε.. 3. Η 

διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά μέσω ιστοτόπων 

συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε.. 4. Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν ανά πάσα 

στιγμή ότι κάθε παιγνιομηχάνημα ή διαδικτυακός τόπος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με 

το Π.Σ.Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγματικό χρόνο. Με 

τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι ελάχιστες 

απαιτούμενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ. και του δικτύου 

επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, λειτουργίας και 

αναβάθμισης τους, καθώς και το επίπεδο πρόσβασης των κατόχων αδειών στα δεδομένα 

που συλλέγονται. Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου παιγνιομηχανημάτων πρέπει 

να διαθέτει πλήρη λογισμική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η 

πρόσβαση από την Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα 

αρχεία και στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του 

συστήματος αυτού, και β) η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των 

αποθηκευμένων στα αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούμενων στοιχείων που 

αποστέλλονται στο Π.Σ.Ε.Ε.. Η πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική υποδομή διεξαγωγής 

τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που συνδέονται μέσω 

Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., είναι συνεχής υποχρέωση, καθ` όλη τη 

διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα των 

κατόχων της άδειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

επιβάλλεται πρόστιμο ή/και ανάκληση της αδείας από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 51 

του παρόντος νόμου. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε. από την Ε.Ε.Ε.Π., οι 

κάτοχοι αδείας υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα απομακρυσμένης 

πλήρους πρόσβασης στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα τους. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 

προσδιορίζονται ειδικότερα οι λεπτομέρειες του τρόπου πρόσβασης της στα Κεντρικά 

Πληροφοριακά Συστήματα των κατόχων αδειών, έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

παρόντος νόμου. 5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαμβάνει από 

τα παιγνιομηχανήματα ή το διαδι-κτυακό παίγνιο για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια σε 

ασφαλές μέσο (ή μέσα) τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων 

στοιχείων εποπτείας από την Ε.Ε.Ε.Π.. 6. Η Ε.Ε.Ε.Π. οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που 

λαμβάνει από κατόχους της άδειας για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια σε ασφαλές μέσο (ή 

μέσα) τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή όλων των αποθηκευμένων στοιχείων 

εποπτείας.». 

Με το άρθρο 194: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 31 του ν. 4002/2011, συγκεκριμένα αντικαθίσταται η παράγραφος 

5, προστίθεται παράγραφος 6 μετά την παράγραφο 5, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 

31 Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους 1. Το Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους 

(payout) στα τυχερά παίγνια ορίζεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%) ανεξαρτήτως αν 

διεξάγονται με παιγνιομηχάνημα ή μέσω του διαδικτύου. 2. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής 

και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται το μέγιστο ποσό κέρδους που αποδίδει κάθε 
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μορφή τυχερού παιγνίου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των κερδών, οι όροι 

μεγιστοποίησης κατά τυχαία περιοδικότητα (τζάκποτ) των κερδών που προκύπτουν στο 

διαδίκτυο, ή από κάθε παιγνιομηχάνημα ή από όλα τα παιγνιομηχανήματα που λειτουργούν 

στο ίδιο πιστοποιημένο κατάστημα και οι όροι και οι τεχνικές προϋποθέσεις για την 

εξασφάλιση της απόδοσης του ελάχιστου αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους της 

παραγράφου 1, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, στατιστικά αμερόληπτη και ακριβής 

επίτευξη του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου και της παραγράφου 1. 3. Τζάκποτ με παιγνιομηχανήματα μεταξύ 

περισσοτέρων του ενός πιστοποιημένων καταστημάτων του κατόχου της άδειας, 

επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π.. 4. Τα 

κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων αποδίδονται άμεσα στον παίκτη. 5. 

Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρεί ο 

παίκτης σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου 

Παιγνίων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται το ύψος του ποσού που οφείλουν να έχουν 

οι κάτοχοι της άδειας σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για το ύψος του ποσού λαμβάνονται υπόψη το είδος και 

το εύρος της άδειας.». 

Με το άρθρο 195: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 34 του ν. 4002/2011, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 34 

Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Απόρρητο - 

Υποχρέωση Εχεμύθειας 1. Η Ε.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας 

αναφορικά με το σύνολο των εργασιών που εκτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 

2472/1997 (Α` 50). Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ως "Υπεύθυνος Επεξεργασίας", κατά το 

άρθρο 2 παρ. ζ` του ν. 2472/ 1997, για την τήρηση και την επεξεργασία δεδομένων. 2.

 Υποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

έχουν και όλοι οι κάτοχοι άδειας, φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής τεχνικών - 

ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων, ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι εκμετάλλευσης, εφόσον τηρούν 

αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 3. Απαγορεύεται στην Ε.Ε.Ε.Π., στους κατόχους 

της άδειας και σε όλους της φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής παιγνίων οποιαδήποτε 

δημοσιοποίηση των στοιχείων του προηγουμένου άρθρου. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να 

λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των 

παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Εάν 

παραβιαστεί το απόρρητο των στοιχείων ή/και η υποχρέωση εχεμύθειας, εκτός από 

τιςΠοινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γτου Ποινικού 

Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (Α` 60), επιβάλλονται και οι Διοικητικές κυρώσεις 

που ορίζονται στο άρθρο 51. 4. Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ή που 

διαβιβάζονται σε αυτήν από τους κατόχους των αδειών, ή τους φορείς εκμετάλλευσης και 

διεξαγωγής παιγνίων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, ιδίως, 

ο περιορισμός της πρόσβασης ανηλίκων, η αντιστοίχιση των παικτών με πραγματικά φυσικά 

πρόσωπα, η διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη. 
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Αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά έχει μόνο το προσωπικό που απασχολείται για 

το σκοπό αυτόν, έχει οριστεί με πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. και είναι επιφορτισμένο με την τήρηση 

των υποχρεώσεων του νόμου αυτού, καθώς και το προσωπικό των φορολογικών ή διωκτικών 

αρχών. 5. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως και στους 

φορείς διεξαγωγής παιγνίων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά 

πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, 

δεσμεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεμύθειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε 

χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη 

των καθηκόντων τους.». 

Με το άρθρο 196: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 45 του ν. 4002/2011, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 45 Ρυθμίσεις 

αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου – Διαδικασία αδειοδότησης 1. Η διεξαγωγή 

στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου (internet) ανήκει στην 

αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων 

παροχών. 2. Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για 

τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να 

εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών και 

του δημοσίου συμφέροντος. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προκηρύσσονται 

Άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Οι Άδειες χορηγούνται ύστερα 

από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. 4. Αν δεν κατακυρωθεί το σύνολο των αδειών που 

προκηρύχθηκαν, οι Άδειες που δεν κατακυρώθηκαν επαναπροκηρύσσονται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από την κατακύρωση. 5. Η 

άδεια διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από 

την κατακύρωση και περιλαμβάνει όρους, υπό τους οποίους ασκείται η δραστηριότητα για 

την οποία εκδίδεται. 6. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της εκάστοτε ισχύουσας άδειας, ο 

ανάδοχος μπορεί να ζητά με αίτηση του προς την Ε.Ε.Ε.Π. τη χρονική επέκταση της άδειας 

για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, με τους ίδιους όρους, αλλά με νέο τίμημα. Για την 

ανανέωση της αδείας απαιτείται η καλή εκτέλεση των όρων της αδείας και η πρόταση 

ευλόγου τιμήματος. Η διαδικασία για τον καθορισμό του νέου τιμήματος ορίζεται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 7.Άδειες πέραν των όσων προκηρύχθηκαν σύμφωνα 

με την παράγραφο 3, δεν μπορούν να προκηρυχθούν αν δεν παρέλθει πενταετία από τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου. 8. Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία 

άδεια. Οι Άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε 

τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.». 

Με το άρθρο 198: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 46 του ν. 4002/2011, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 46 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 1. Η συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη 

χορήγηση άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτυου επιτρέπεται σε 

κεφαλαιουχικές εταιρίες, με καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι εταίροι, δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για 

κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και 
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διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική 

δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί 

το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, 

εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. 2. Για τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη 

χορήγηση αδείας απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 100.000 ευρώ από πιστωτικό 

ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) 

τον αριθμό των αδειών που προκηρύσσονται, β) την προθεσμία μέσα στην οποία οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού τα σχετικά 

έγγραφα, γ) το αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία και 

τον τόπο της αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται, δ) τον 

τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις που τυχόν ζητούνται, ε) τα στοιχεία και τα 

δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι τηρούνται τα ελάχιστα όρια των οικονομικών και 

τεχνικών προϋποθέσεων, που τάσσονται με την προκήρυξη, στ) την προθεσμία για την 

παραλαβή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν, ζ) τη 

διάρκεια ισχύος των προσφορών, η) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους 

συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, θ) τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική 

κατάσταση των υποψήφιων τα οποία οδηγούν σε αποκλεισμό τους και τα απαιτούμενα 

στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι οι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις 

που οδηγούν σε αποκλεισμό, ι) την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού, 

ια) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί και ιβ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη 

διενέργεια του διαγωνισμού.». 

 

Με το άρθρο 199: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 47 του ν. 4002/2011, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 47 

Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας 1. Οι κάτοχοι των αδειών είναι νομικά πρόσωπα, με 

καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και φορολογούνται σύμφωνα με 

τιςΓενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ασκούντες τη διοίκηση 

και τη διαχείριση της εταιρείας δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για 

κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και 

διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική 

δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί 

το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, 

εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. 2. Οι κάτοχοι αδειών απαγορεύεται να είναι 

συνδεδεμένες εταιρείες. 3. Κάθε διάθεση εν ζωή μετοχών εταιρείας κατόχου άδειας 

διενέργειας τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ίση ή μεγαλύτερη με το 2% του 

μετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία 15 

ημερών από την πραγματοποίηση της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος 
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άρθρου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση 

αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την 

οποία αυτή είναι άκυρη. 4. Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. 

υφίσταται και όταν η μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων επήλθε λόγω 

κληρονομικής διαδοχής. 5. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων 

ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκδοσης, επέκτασης χρονικής ισχύος και 

ανάκλησης των αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτυου, οι όροι που πρέπει 

να περιέχονται σε αυτές, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε σχετικό θέμα που 

αφορά την έκδοση των αδειών και τις υποχρεώσεις των μετόχων των εταιρειών που είναι 

κάτοχοι της άδειας. 6. Για την χορήγηση της άδειας καταβάλλονται: α) το τίμημα της 

άδειας, β) προκαταβολή ποσού έναντι της συμμετοχής του Δημοσίου, σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 50. 7. Οι ιστότοποι στους οποίους διενεργούνται τυχερά παίγνια 

μέσω διαδικτυου έχουν υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη.gr. 8. Ο κάτοχος της άδειας 

υποχρεούται να αποθηκεύει σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα, τα δεδομένα 

που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτυου, καθώς και τα δεδομένα 

που ανταλλάσσονται μεταξύ παίκτη, κατόχου της άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτυου 

και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με τα παίγνια αυτά. Τα στοιχεία διατηρούνται 

σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων 

στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Με τον 

Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. 9. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο 

περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του 

διαδικτυου. 10. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να έχουν και να τηρούν τις νομικές και 

οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου, καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. 11. 

Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις των αδειών, αν τα 

κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στο 

νόμο αυτόν, στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και στους όρους της άδειας. 

12. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη της 

άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης.». 

Με το άρθρο 200: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 48 του ν. 4002/2011, συγκεκριμένα καταργείται η παράγραφος 2 

και αναριθμούνται σε παραγράφους 2 έως 10 οι παράγραφοι 3 έως 11, περαιτέρω 

αντικαθίσταται η παράγραφος 8 (η νέα μετά την αναρίθμηση παράγραφος 7), το ως άνω 

άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 48 Υποχρεώσεις - Απαγορεύσεις - Στοιχεία παικτών 1. Το 

στοίχημα οποιουδήποτε τύπου σε χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα απαγορεύεται. Στην απαγόρευση αυτή δεν 

εμπίπτουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 (Α` 

195). 2. Το πρόσωπο που ασκεί την εκμετάλλευση ιστοτόπων τυχερών παιγνίων υποχρεωτικά 

ασκεί και τη λειτουργία των ιστοτόπων αυτών. 3. Απαγορεύεται η δημιουργία και η 

λειτουργία ιστοτόπων από μη κατόχους άδειας. 4. Η λειτουργία ανταλλακτηρίων 

στοιχημάτων απαγορεύεται. 5. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων 

μέσω άλλων οπτικοακουστικών και ηλεκτρομαγνητικών μέσων επιτρέπεται μόνο ύστερα από 

χορήγηση ειδικής άδειας, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.. 6. Οι κάτοχοι της άδειας 

απαγορεύεται να επιτρέπουν τη συμμετοχή στα προσφερόμενα μέσω των ιστοτόπων τους 
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τυχερά παίγνια σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της 

ηλικίας τους και σε μη εγγεγραμμένους χρήστες. Πριν τη δημιουργία λογαριασμού παίκτη 

για συμμετοχή σε οποιοδήποτε τυχερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου, ο παίκτης συνομολογεί 

σύμβαση προσχώρησης στο παίγνιο. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων 

καθορίζονται ο τρόπος πιστοποίησης της ηλικίας των παικτών και το ειδικότερο περιεχόμενο 

της σύμβασης προσχώρησης. 7. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο αδει-

οδοτημένων παρόχων παιγνίων (white list), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες παιγνίων με 

επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on line) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο 

(remote gambling), καθώς και πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων, παιγνίων, χώρων και 

καταστημάτων διεξαγωγής παιγνίων, κατασκευαστών, εισαγωγέων και τεχνικών παιγνίων 

και παιγνιομηχα-νημάτων, τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι 

επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη ύπαρξης της αναφερόμενης άδειας ή πιστοποίησης. Ο 

κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, έτσι ώστε να απεικονίζονται με 

πληρότητα και σαφήνεια οι αδειοδοτήσεις και οι πιστοποιήσεις, προκειμένου να 

διευκολύνεται ο έλεγχος. 8. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο μη 

αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list), οι οποίοι παρέχουν τυχερά παίγνια 

με επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on line) ή με άλλη εξ αποστάσεως 

μέθοδο (remote gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι 

επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε 

είδους προβλεπομένων κυρώσεων από κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή. Ο κατάλογος 

αναγράφει, όταν είναι διαθέσιμα, τα πρόσωπα που παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες 

τυχερών παιγνίων ή/και τους νομίμους εκπροσώπους, διαχειριστές, μέλη διοικητικού 

συμβουλίου, εταίρους και μετόχους τους, καθώς και κάθε είδους παράβαση που έχει 

διαπιστωθεί και κύρωση που έχει επιβληθεί. Όλοι οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν 

επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν σε αδειοδοτημένο 

φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και 

Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται το χρονικό διάστημα διατήρησης της εγγραφής, καθώς και οι 

προϋποθέσεις άρσης της. 9. Προκειμένου για μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών 

παιγνίων μέσω του διαδικτύου, στον παραπάνω κατάλογο (black list) εγγράφονται τα 

ονόματα χώρου (domain names) ή/και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet 

Protocols) των μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, 

ανεξαρτήτως των επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων. Επιπλέον, στον κατάλογο, πέραν 

των ιστοτόπων, εγγράφονται και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 8 του 

άρθρου αυτού. 10. Μετά την εγγραφή στον κατάλογο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου 

(ISPs), οφείλουν, χωρίς καθυστέρηση, πέραν της άμεσης άσκησης της υποχρέωσής τους, που 

προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 51 του παρόντος, να διαβιβάσουν στην Ε.Ε.Ε.Π. 

κάθε στοιχείο νομικού και φυσικού προσώπου που έχει την ιδιοκτησία, τη χρήση ή/και την 

ευθύνη λειτουργίας των ιστοτόπων αυτών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εφαρμογής 

των κυρώσεων που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Η Ε.Ε.Ε.Π., επιπλέον, συντάσσει και 

αναθεωρεί κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται λέξεις - κλειδιά (key words), που 

παραπέμπουν, άμεσα ή έμμεσα, σε διεξαγωγή τυχερών παιγνίων την οποία αποστέλλει 

στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs). Μόλις χορηγηθεί η χρήση ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης, η οποία περιλαμβάνει σε οποιοδήποτε σημείο της μία ή περισσότερες από τις 

λέξεις - κλειδιά της παραπάνω κατάστασης, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), 

οφείλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη χορήγηση της χρήσης, να ενημερώσουν την 
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Ε.Ε.Ε.Π. διαβιβάζοντας όλα τα στοιχεία του αιτούμενου και του χορηγηθέντος ονόματος 

χώρου (domain name). Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που παραβαίνει την υποχρέωση 

αυτή επιβάλλεται πρόστιμο του οποίου το κατώτερο και το ανώτερο όριο ορίζεται με τον 

Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 11. Για όλα τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην 

Ε.Ε.Ε.Π. με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 και της παραγράφου 10 του 

άρθρου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος νόμου.». 

Με το άρθρο 201: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 49 του ν. 4002/2011, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 49 Μεταφορές 

χρημάτων 1.Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν 

από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω 

πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου. Ο αριθμός λογαριασμού των κατόχων άδειας λαμβάνει ειδικό κωδικό, 

ο οποίος γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με ευθύνη τους. Κάθε δοσοληψία που αφορά τυχερά 

παίγνια μέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωριστά με ευθύνη των οικείων πιστωτικών 

ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών. 2. Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό και 

ξεχωριστό λογαριασμό παικτών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι 

εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στο 

λογαριασμό παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο 

είναι πιστωμένοι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί των παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται 

κατατεθειμένο στο λογαριασμό παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό 

ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο 

κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά 

του ποσά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες. 3. Η καταβολή του τιμήματος για τη συμμετοχή σε τυχερό 

παίγνιο μέσω του διαδικτύου γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένο κάτοχο άδειας, χωρίς 

τη μεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι 

εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με τρόπο που διασφαλίζει την 

ταυτοποίηση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και 

Ελέγχου Παιγνίων. 4. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που 

είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν οποιαδήποτε 

συναλλαγή, καθώς και πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν 

από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια σε λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά μη 

αδειοδοτημένοι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον 

κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. αναρτημένο στον 

ιστότοπό της. Τα παραπάνω ιδρύματα, διαβιβάζουν αμελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος και 

στην Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση με κάθε συναλλαγή ή πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα 

παραπάνω, καθώς και όλα τα στοιχεία των λογαριασμών που έχουν συναλλαγεί και των 

προσώπων που τους κατέχουν. Στο πιστωτικό ίδρυμα ή στο ίδρυμα πληρωμών που 

παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επιβάλλεται, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., 

πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου ίσο με το δεκαπλάσιο κάθε ποσού που διακινήθηκε και 

τουλάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) ευρώ.». 
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Με το άρθρο 202: 

1. Τροποποιείται το άρθρο 50 του ν. 4002/2011, συγκεκριμένα αντικαθίσταται η παράγραφος 

2, καταργείται η παράγραφος  7, αντικαθίσταται η παράγραφος 8 , καταργείται η 

παράγραφος 10 , αντικαθίσταται η παράγραφος 11, προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην 

παράγραφο 12, το ως άνω άρθρο έχει ως εξής: «Άρθρο 50 Παράβολα - Τέλη - Συμμετοχή του 

Δημοσίου στα έσοδα - Φόροι 1. Για την έκδοση και την ανανέωση των όρων της άδειας 

διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, καθώς και για τη 

λειτουργία των παιγνιομηχανηματων τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, καταβάλλονται: α) 

προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την έκδοση ή την ανανέωση των όρων της άδειας 

διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, ανάλογα με τον αριθμό των 

παιγνιομηχανηματων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασης τους, β) προκαταβλητέο 

ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, ανάλογα 

με τον αριθμό των παιγνιομηχανηματων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασης τους. 2.

 Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με 

παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, καθώς και για τη λειτουργία των 

παιγνιομηχανηματων αυτών, καταβάλλονται: α) παράβολο για τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό χορήγησης αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 46, β) το τίμημα για τη χορήγηση της 

άδειας, όπως προέκυψε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 46 για τα 

τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου, καθώς και το τίμημα για τα τυχερά παίγνια με 

παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 39 του παρόντος νόμου. γ) σε περίπτωση 

ανανέωσης άδειας, ποσό έναντι της συμμετοχής του Δημοσίου στα έσοδα των τυχερών 

παιγνίων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού. 3. Για την πιστοποίηση των 

παιγνίων, των παιγνιομηχανηματων και των καταστημάτων στα οποία διεξάγονται τεχνικά - 

ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα, καταβάλλονται: α) παράβολο με την 

υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1 

έως και 4, β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου, παιγνιομηχανήματος και καταστήματος 

σύμφωνα με τα άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1 έως και 4. 4. Για 

την εγγραφή και τη διατήρηση στα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. των κατασκευαστών, των τεχνικών 

και των εισαγωγέων παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων καταβάλλεται: α) παράβολο με την 

υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29, β) προκαταβλητέο 

ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29. 5. Για 

όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε 

τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία 

προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. Τα έσοδα 

αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού 

μήνα που αφορούν. Εξαιρετικά, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τα 

τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει και τροποποιήθηκε με την από 

12.12.2011 πρόσθετη πράξη μεταξύ της ΟΠΑΠ και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ισχύει μέχρι την 12.10.2020.  Μετά 

τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως τα αδιάθετα ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων, 

αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο Ο κάτοχος άδειας, αν έχει παραχωρήσει το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης, βαρύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φορέα εκμετάλλευσης για 

την καταβολή της συμμετοχής του πρώτου εδαφίου. 5Α. Σε ό,τι αφορά τα παίγνια μέσω 
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παιγνιομηχανηματων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης στην ΟΠΑΠ Α.Ε. 

δυνάμει του άρθρου 39 του παρόντος και της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., θα ισχύουν τα ακόλουθα:  Το ποσοστό συμμετοχής του 

Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους από τα παίγνια αυτά δύναται να αυξάνεται 

μέχρι και κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες διαμορφούμενο έτσι κατ` ανώτατο όριο σε 

τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με την παρακάτω μεθοδολογία. Το χρονικό 

διάστημα ισχύος της άδειας χωρίζεται στις εξής 3 περιόδους:  Περίοδος Α`: από την έναρξη 

ισχύος της άδειας κατά το άρθρο 39 του παρόντος έως το τέλος του τέταρτου έτους της 

ισχύος της άδειας.  Περίοδος Β: από την έναρξη του πέμπτου έτους ισχύος της άδειας μέχρι 

τη λήξη του όγδοου έτους ισχύος της άδειας, και  Περίοδος Γ: από την έναρξη του ένατου 

έτους ισχύος της άδειας μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας.  Για κάθε περίοδο, η επιπλέον 

του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου θα 

διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό των μικτών κερδών της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά την περίοδο 

από τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανηματων («Μικτά Κέρδη»). Αν το ποσό των Μικτών Κερδών 

είναι: α) μικρότερο ή ίσο από το Κάτω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) δεν θα υπάρχει 

επιπλέον συμμετοχή, β) μεγαλύτερο ή ίσο από Άνω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) η 

επιπλέον συμμετοχή θα ισούται με πέντε ποσοστιαίες μονάδες, γ) μεταξύ του Κάτω Ορίου 

και του Ανω Ορίου η επιπλέον συμμετοχή θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω 

τύπο: Επιπλέον συμμετοχή = (Μικτά Κέρδη - Κάτω Όριο)/(Άνω Όριο - Κάτω Όριο) χ 5%.  Τα 

άνω και κάτω όρια καθορίζονται για κάθε χρονική περίοδο σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα:                            ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ             ΑΝΩ ΟΡΙΟ 

 

Περίοδος Α      €2.793.000.000      €4.190.000.000 

Περίοδος Β      €2.940.000.000      €4.410.000.000 

Περίοδος Γ      €1.470.000.000      €2.205.000.000 

Η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) συμμετοχή, θα αποδίδεται στο Ελληνικό 

Δημόσιο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου. 6. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και του συναρμόδιου 

Υπουργού καθορίζεται μέρος των εσόδων αυτών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 

τουλάχιστον 20%, το οποίο προορίζεται για κοινωνικές πολιτικές, όπως η ενίσχυση μέτρων 

πολιτικής για άτομα με αναπηρία, για την καταπολέμηση της ανεργίας, για την απεξάρτηση 

από τα παίγνια, καθώς και για την απεξάρτηση από άλλες μορφές εθισμού, για τον 

αθλητισμό, για τον πολιτισμό, και για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού σχετικά με τις 

παραπάνω πολιτικές και τις διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται στην περίπτωση ια` 

της παραγράφου 3 του άρθρου 28, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 7. Τα ποσά που 

καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού, 

θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζεται λογιστικά, ή 

από τα συνολικά κέρδη των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών 

προσδιορίζεται εξωλογιστικα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/ 1994. Τα παραπάνω 

ποσά δεν συμψηφίζονται με άλλους φόρους ή άλλα τέλη, ούτε επιστρέφονται. 8. Τα κέρδη 

που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των παιγνίων, που ρυθμίζονται σύμφωνα με την 
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παράγραφο 1 του άρθρου 26, φορολογούνται με τις Γενικές διατάξεις φορολογίας του 

εισοδήματος. Γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας 

της αλλοδαπής επιχείρησης που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι κάτοχος 

άδειας του νόμου αυτού, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που 

βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν υπολογίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό 

κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης. 

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., 

καθορίζονται τα ποσά των παραβόλων, τελών και συμμετοχών, καθώς και ο χρόνος, η 

διαδικασία καταβολής, τα όργανα είσπραξης και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των 

προηγούμενων παραγράφων, σύμφωνα με σχετική οικονομική μελέτη που βασίζεται σε 

πρόσφορα στοιχεία, τα οποία αντανακλούν το κόστος των διαδικασιών που απαιτούνται για 

το σκοπό αυτόν. 11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από 

εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται όλα τα έγγραφα, μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα, για τη 

βεβαίωση κάθε φύσης εσόδων του Δημοσίου, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από 

τιςΓενικές διατάξεις. 12. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων 

μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια 

λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν την παροχή 

υπηρεσιών στη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού 

που διέπουν το διαδικτυακό στοίχημα και τη χορήγηση των σχετικών αδειών μόνον εφόσον 

υπαχθούν αμέσως και οικειοθελώς στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του 

νόμου αυτού, αναδρομικά στο πλαίσιο του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Κάθε σχετική 

λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εφαρμογή της 

παραγράφου αυτής δεν θίγει τη σχετική αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτόν και δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά 

το άρθρο 45. 13. Ποσοστό ίσο με το 30% επί των μεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχημα 

επί ιπποδρομιών, το οποίο υπολογίζεται με όμοιο τρόπο όπως η συμμετοχή του Δημοσίου 

στα έσοδα της παρ. 5, κατανέμεται ως εξής:  α) ποσοστό 4,5% επί των μεικτών κερδών 

καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο,  β) ποσοστό 1,5% επί των μεικτών κερδών 

καταβάλλεται στη Φίλιππο Ένωση,  γ) ποσοστό 24% επί των μεικτών κερδών αποδίδεται ως 

κατωτέρω: (αα) Αν ο παραχωρησιούχος της παραγράφου 7β του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 

είναι ο μοναδικός Φορέας Ιπποδρομιών κατά την έννοια του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 το 

ανωτέρω ποσοστό καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό επάθλων που τηρείται από τον 

παραχωρησιούχο της παραγράφου 7β του άρθρου 13 του ν. 4111/2013, με αποκλειστικό 

σκοπό να διατεθεί στους δικαιούχους των επάθλων. (ββ) Αν περισσότεροι του ενός Φορείς 

Ιπποδρομιών οργανώνουν και διεξάγουν στην Ελλάδα ιπποδρομίες επί των οποίων 

διεξάγεται στοίχημα, ο τρόπος διανομής του ανωτέρω ποσοστού μεταξύ των Φορέων 

Ιπποδρομιών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Από το ανωτέρω 

ποσοστό της περίπτωσης γ`, ποσό ύψους μέχρι 16% επί των μεικτών κερδών όσων διεξάγουν 

στοίχημα επί ιπποδρομιών που προέρχεται από στοίχημα επί ιπποδρομιών τρίτων θα μπορεί 

να παρακρατείται από τους φορείς που διεξάγουν στοίχημα επί ιπποδρομιών και να 

αποδίδεται σε τρίτους φορείς που διοργανώνουν και διεξάγουν ιπποδρομίες, σε αντάλλαγμα 

για την παραχώρηση δικαιωμάτων επί των ιπποδρομιών τους. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται 

στους δικαιούχους των ανωτέρω περιπτώσεων α` έως και γ` το αργότερο μέχρι την 16η 

εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία παρακράτησης. Οι διατάξεις της 
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παρούσας παραγράφου ισχύουν από τη θέση του ΟΔΙΕ Α.Ε. σε εκκαθάριση σύμφωνα με την 

παράγραφο 7 (στ) του ν. 4111/2013 (Α` 18).». 

Με το άρθρο 203: 

1. Τροποποιείται η παράγραφος 1 και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του 

ν. 2961/2001, το οποίο έχει ως εξής: «Υπολογισμός του φόρου1. Τα κέρδη που ορίζονται στην 

περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 58, υποβάλλονται σε φόρο ανά γραμμάτιο 

λαχείου, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δέκα 

τοις εκατό (10%) για κέρδη μέχρι χίλια (1.000) ευρώ και με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%) για κέρδη από χίλια ένα (1.001) ευρώ και πάνω. 2. Τα κέρδη που ορίζονται στις 

περιπτώσεις β`, γ` και δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που 

διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού, μετά την αφαίρεση 

αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για 

κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από 

πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. Στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με 

παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της 

παικτικής συνεδρίας υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση 

αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για 

κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από 

πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές 

συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά 

παίγνια τύπου καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται με γεννήτρια τυχαίων 

αριθμών, γνωστά και ως live casino games, όπως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ. 

Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την 

ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό 

πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός 

πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά περίπτωση 

ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε 

αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική 

συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική 

κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού 

παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη. 3. Τα κέρδη και οι παροχές 

που ορίζονται στην περίπτωση ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο 

με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων 

(1.000) ευρώ ανά αντικείμενο.». 

Με το άρθρο 205: 

1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 51 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα – Εποπτεία 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών 

και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης 

Τρίτσης»». Όπου στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται «Φορέας Διαχείρισης» νοείται το νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του προηγούμενου εδαφίου. 2. Ο Φορέας Διαχείρισης εδρεύει 
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στο Δήμο Ιλίου Αττικής, στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» και εποπτεύεται από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.». 

2. Τροποποιείται το άρθρο 54 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 54 

Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης 1. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από εννεαμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από: α. Δύο μέλη, που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές 

τους από τον Περιφρερειάρχη Αττικής. Το ένα από τα μέλη αυτά υποδεικνύεται ως Πρόεδρος 

του Δ.Σ.. β. Ένα μέλος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Αναπτυξιακό 

Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.). γ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή 

του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. δ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον 

αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Ιλίου. ε. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον 

αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων - Καματερού. στ. Ένα μέλος που 

υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ζ. Ένα 

μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το Εργαστήριο Αστικού 

Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). η. Ένα μέλος από την Κοινωνία 

των Πολιτών (και ιδίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς συνεταιριστικούς 

φορείς, με καταστατικό σκοπό συναφή με το σκοπό του Φορέα Διαχείρισης, που 

δραστηριοποιούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου του Πάρκου Τρίτση και για την 

προστασία αυτού ή στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας), που υποδεικνύεται με τον 

αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής. 2. Τα υποδεικνυόμενα, κατά την 

προηγούμενη παράγραφο μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους γνωστοποιούνται στον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση 

παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης μέλους ή μελών και των αναπληρωτών τους εντός της 

προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας διορίζει 

στη θέση των ελλειπόντων μελών πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή 

με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Δήμαρχος Ιλίου και ο 

Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων δύνανται να αντικαθιστούν τα υποδειχθέντα από αυτούς μέλη, 

με απόφασή τους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 3. Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ που 

συγκαλείται με ευθύνη του ορισθέντος Προέδρου ή του αναπληρωτή του εάν αυτός 

κωλύεται, συγκροτείται αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών του, του Αντιπροέδρου, 

του Γραμματέα και του Ταμία και ορίζονται οι αρμοδιότητες των λοιπών μελών του. 4. Η 

θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. 5.

 Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Φορέα, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και 

λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του Φορέα και ασκεί τις 

λοιπές αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και δεν ανατίθενται 

με το παρόν σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για τις αναθέσεις έργων και μελετών, τη σύναψη 

κάθε είδους συμβάσεων, την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο, τη διενέργεια πλειοδοτικών 

ή μειοδοτικών διαγωνισμών, κατά τις κείμενες διατάξεις. Το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του 

να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του, προσδιορίζοντας αυτές απολύτως 

συγκεκριμένα, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του. 6. Το 
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Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή 

από τρεις Συμβούλους. Η σύγκλησή του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του, τα μέλη 

και τα τυχόν υπάρχοντα αναπληρωματικά τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής 

μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 

τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του ΔΣ κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην 

ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να συζητηθούν, εκτός εάν είναι παρόντα όλα τα μέλη και δεν 

προβάλλουν αντίρρηση. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι 

παρόντα πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο 

Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται 

με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, εάν προεδρεύει της συνεδρίασης. 8. Σε 

κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα 

οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των συμβούλων και οι λαμβανόμενες 

αποφάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη, σε περίπτωση δε 

αρνήσεως μέλους να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Τα 

πρακτικά μπορούν να τηρούνται και με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης, οπότε 

υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση. 9. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί και διευθύνει της 

τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

του Δ.Σ., β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα, εντός του πλαισίου της κείμενης 

νομοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νομίμως από το Δ.Σ. και γ) 

εκπροσωπεί τον Φορέα Διαχείρισης ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης 

δημόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά τρίτων. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να 

μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στον Γενικό Διευθυντή. Ο Αντιπρόεδρος 

αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, κάθε φορά που 

αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο 

μέλος του Δ.Σ. ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 10. Με την κοινή απόφαση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης για τη 

συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να ορίζεται το ύψος και ο τρόπος 

καταβολής αυτής.». 

3. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 55 Γενικός Διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης 1. Στον Φορέα Διαχείρισης 

συστήνεται θέση μετακλητού Γενικού Διευθυντή, με θητεία διάρκειας τριών (3) ετών, που 

μπορεί να ανανεώνεται. Η θητεία παρακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ.. 2. Ως Γενικός 

Διευθυντής ορίζεται πτυχιούχος ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής, 

με επιστημονικό αντικείμενο και δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική ή και ερευνητική 

εμπειρία συναφή με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης, σε τομείς όπως το περιβάλλον, η 

εκπαίδευση, οι νομικές ή οικονομικές επιστήμες. 3. Ο ορισμός του Γενικού Διευθυντή 

γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών. Με 

την απόφαση αυτή καθορίζονται και οι αποδοχές του. Η πλήρωση της θέσης του Γενικού 

Διευθυντή μπορεί να γίνει και με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση 

στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α` 65), όπως ισχύει. Η απόσπαση γίνεται μετά από 

αίτηση του ενδιαφερόμενου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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και του οικείου Υπουργού. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο 

της θητείας του Γενικού Διευθυντή. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος 

πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του αποσπασθέντος. 

4. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης, 

πλην αυτών που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχουν εκχωρηθεί σε αυτόν. 

Ειδικότερα στην αρμοδιότητά του ανήκουν: α. Η διεύθυνση, εποπτεία και συντονισμός της 

λειτουργίας των υπηρεσιών, η διοίκηση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, η επίβλεψη 

της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. και η εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού. β. Η 

σύναψη και υπογραφή των συμβάσεων που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των 

σκοπών του Φορέα Διαχείρισης με τρίτα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου 

ή φυσικά πρόσωπα, καθώς και αυτών που αφορούν στην πρόσληψη ή την εποχική 

απασχόληση προσωπικού. γ. Η κατάρτιση και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

ετήσιου προϋπολογισμού και προγράμματος δράσης και των αντίστοιχων απολογισμών. δ. 

Η παρακολούθηση υλοποίησης του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης και η 

τακτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πορεία υλοποίησης του 

προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης. ε. Η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, 

στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού. στ. Η 

εισήγηση στο Δ.Σ. των εσωτερικών κανονισμών του Φορέα Διαχείρισης. ζ. Η υποβολή 

προτάσεων για συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από 

την Ε.Ε., από εθνικούς ή διεθνείς πόρους. η. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζεται 

από το Δ.Σ..». 

4. Τροποποιείται η περ. α  του άρθρου 56 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 56 Πόροι του Φορέα Διαχείρισης Πόροι του Φορέα Διαχείρισης είναι: α. Μηνιαία 

πρόσοδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, από την αναλογική κατανομή των Κεντρικών 

Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται για τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, 

σύμφωνα με το άρθρο 259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, ως 

αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής ζημίας στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται 

από την αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των δήμων. Με την κοινή απόφαση του 

προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης 

της μηνιαίας προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών 

και το ύψος της μηνιαίας προσόδου δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά τριετία, ανάλογα με 

τη σταθεροποίηση των λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης και το βαθμό 

επίτευξης οικονομικής αυτοτέλειας από τις δραστηριότητές του και την αξιοποίηση της 

παραχω-ρηθείσας σε αυτόν δημόσιας περιουσίας. β. Τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και 

δημοτικοί φόροι που εισπράττονται από τα καταστήματα που λειτουργούν εντός των ορίων 

του χώρου διαχειριστικής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα έχει την 

αποκλειστική αρμοδιότητα της αποκομιδής, ανακύκλωσης και διαχείρισης των 

απορριμμάτων του Πάρκου. Τα τέλη αυτά και οι δημοτικοί φόροι θα αποδίδονται απευθείας 

από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ή από τους εναλλακτικούς προμηθευτές. γ. 

Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στον 

Φορέα Διαχείρισης και έσοδα από τις δραστηριότητες αυτού, σύμφωνα με τους σκοπούς 

του. δ. Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή 

έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που εγκρίνονται με 
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απόφαση του Δ.Σ.. ε. Επιχορηγήσεις που δύνανται να δίδονται στον Φορέα Διαχείρισης από 

το Πράσινο Ταμείο, τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, καθώς και από τους τακτικούς προϋπολογισμούς Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού. στ. Πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα 

Τομεακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ) και λοιποί πόροι προερχόμενοι από 

ταμεία και λοιπά προγράμματα της Ε.Ε.. ζ. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις που 

δύναται να συνάπτει ο Φορέας Διαχείρισης με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. η. Κάθε 

άλλο νόμιμο έσοδο που εγκρίνει το Δ.Σ..». 

5. Τροποποιούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 58 του ν. 4414/2016, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 58 Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος 1. Ο οικονομικός και διαχειριστικός 

έλεγχος του Οργανισμού ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις 

περί Σώματος Ορκωτών Λογιστών. 2. Το διαχειριστικό έτος του Οργανισμού συμπίπτει με 

το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του 

παρόντος νόμου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους. 3. Οι ορκωτοί λογιστές 

που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 

Διαχείρισης μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό 

του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Υπουργό 

Οικονομικών. 4. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο 

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Υπουργός Οικονομικών δύνανται να ζητούν 

οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης.». 

6. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 

59 Εσωτερικοί κανονισμοί - Σχέδια διαχείρισης 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 

Διαχείρισης καταρτίζει: α. Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας. β. Κανονισμό 

Κατάστασης Προσωπικού. γ. Κανονισμούς για την εκπόνηση μελετών, την παροχή 

υπηρεσιών, τη διενέργεια προμηθειών και την εκτέλεση έργων, καθώς και τη σύναψη, 

εκτέλεση, και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις συμβάσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών. δ. 

Κανονισμό Λειτουργίας του Πάρκου. 2. Οι παραπάνω κανονισμοί εγκρίνονται με αποφάσεις 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης επιμελείται της 

εκπόνησης: α) Οικονομικοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας του Πάρκου, η οποία θα πρέπει 

να εγκριθεί το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, β) Σχεδίου Διαχείρισης και Προστασίας των υγροτόπων 

του Πάρκου, γ) μελέτης χωροθέτησης χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός του Πάρκου και δ) 

κάθε άλλης μελέτης ή σχεδίου που κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του 

Φορέα Διαχείρισης.». 

7. Τροποποιούνται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 60 του ν.4414/2016, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 60 Μεταβατικές διατάξεις 1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, οι σχέσεις εργασίας 

του προσωπικού του «Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής», το οποίο απασχολείται στο Πάρκο Τρίτση, 

μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στον Φορέα Διαχείρισης και εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις 

του π.δ. 178/2002 (Α` 162). Στο Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 
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Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 

Αντώνης Τρίτσης» μεταβιβάζονται οι πάσης φύσεως οφειλές μισθών, εισφορών, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις προς φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν το προσωπικό, του οποίου οι εργασιακές σχέσεις 

μεταβιβάστηκαν σε αυτό, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου. Η ισχύς του 

προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 9.8.2016. 2. Για την κάλυψη των άμεσων 

αναγκών λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του Πάρκου «Αντώνης Τρί-τσης» και μέχρι 

την πρόσληψη τακτικού προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με το σχετικό 

Κανονισμό, οι απαιτούμενες εργασίες δύνανται να παρέχονται από προσωπικό που 

αποσπάται για το σκοπό αυτόν, από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του οικείου αρμόδιου Υπουργού, καθώς και από 

προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` Βαθμού. 3. Με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και μέχρι τη συγκρότηση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης οι αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και φύλαξης του 

Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» δύνανται να καλύπτονται με έκτακτη χρηματοδότηση από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, 

σύμφωνα με το άρθρο 259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 4. Από 

τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα 

θέματα αρμοδιότητας διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και τα σχετικά με 

τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης του δημόσιου κτήματος «Πάρκο Τρίτση» στη θέση 

«Πύργος Βασιλίσσης», όπως αυτό προσδιορίζεται και περιγράφεται στην από 18.3.2003 με 

αριθμό Φ.31.923 Πράξη Παραχώρησης της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (τμήμα 

δημοσίου ακινήτου έκτασης 913.236 τ.μ. περίπου του Β.Κ. 822), καθώς και των συστατικών 

και παραρτημάτων αυτού. 5. Μέχρι τις 31.12.2016, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής 

Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.) υποχρεούται να διενεργήσει εκκαθάριση του ενεργητικού και παθητικού 

του Μητροπολιτι-κού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

Αττικής, κατά το μέρος αυτών που αφορά τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες που 

μεταβιβάστηκαν σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο ενδέκατο του ν. 4296/2014 (Α` 214). Με το 

πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίσει ισολογισμό της 

εκκαθάρισης, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Οικονομικών. Το σύνολο των στοιχείων του παθητικού μεταβιβάζεται 

αυτοδικαίως στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.) και καλύπτεται με 

χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, 

που καταβάλλονται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης.». 

 

Με το άρθρο 206: 

1. Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 13 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 
13 Συντελεστής Όγκου 1. Για τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κατ` όγκον εκμετάλλευσης 
του οικοπέδου σ.ο. εφαρμόζονται οι ακόλουθες σχέσεις: α) (σ.ο.) = 5,00 χ (σ.δ.), όπου (σ.δ.) 
ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου κατά περίπτωση και αφορά: κτίρια 
ανεξάρτητα από το ύψος τους β) (σ.ο.) = 5.50 χ (σ.δ.), κτίρια με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
μικρότερο ή ίσο των 8,50μ. και ειδικά κτίρια. 2. Για τον υπολογισμό του 
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πραγματοποιούμενου συντελεστή όγκου σ.ο.: α) Προσμετράται:  - ο όγκος των χώρων που 
προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης, - ο όγκος των ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, - ο 
όγκος των χώρων που ορίζονται στα εδάφια β, δ, ε, ιδ, ιε, κζ, λ της παραγράφου 6 του άρθρου 
11, - ο χώρος της στέγης μόνον όταν αυτή δεν είναι υποχρεωτική, - ο χώρος υπογείου από 
την οριστική στάθμη εδάφους και άνω. β) Δεν προσμετρώνται: - όλες οι περιπτώσεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 11 εκτός των περιπτώσεων β, δ, ε, ιδ, ιε, κζ, λ.» 
 

Με το άρθρο 207: 

1. Τροποποιείται η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), το οποίο έχει 
ως εξής: «Άρθρο 8 Eιδικά Χωρικά Σχέδια 1. Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών 
ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων 
και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας ή για τις οποίες 
απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους, 
καταρτίζονται Ειδικά Χωρικά Σχέδια. Επίσης, Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπορεί να καταρτιστούν 
και για προγράμματα αστικής ανάπλασης ή και περιβαλλοντικής προστασίας ή 
αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές. 2. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια 
αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται χρήσεις 
γης, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός 
που απαιτείται ώστε να καταστούν οι εν λόγω περιοχές κατάλληλες είτε για τη δημιουργία 
οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων ή για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και 
παρεμβάσεων της παραγράφου 1. 3. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια εντάσσονται στο ίδιο επίπεδο 
σχεδιασμού με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και μπορεί να τροποποιούν τις ρυθμίσεις των 
εγκεκριμένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 5. 4. α) Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη των Ειδικών 
Χωρικών Σχεδίων γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τον οικείο 
Δήμο ή την οικεία Περιφέρεια ή από το φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή 
προγράμματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι 
προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη σύνταξη των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων. β) 
Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια πρέπει να εναρμονίζονται με τα Ειδικά και Περιφερειακά 
Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και με τις κατευθύνσεις της οικείας αναπτυξιακής πολιτικής και 
λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και Ζωνών 
Οικιστικού Ελέγχου. γ) Η έγκριση των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων γίνεται με προεδρικό 
διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των 
κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και 
γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Για τις 
μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αρμόδιο όργανο για τη γνώμη 
του προηγούμενου εδαφίου είναι το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. Με το 
ανωτέρω προεδρικό διάταγμα εγκρίνονται επίσης, και οι κατευθύνσεις, όροι και μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά την υλοποίηση και 
εξειδίκευση των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, σύμφωνα με τη σχετική Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. δ) Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και οι 
οριογραμμές των υφιστάμενων εντός των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων υδατορεμάτων, ύστερα 
από υποβολή φακέλου οριοθέτησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν. 
4258/2014 (Α` 94), και εγκρίνεται το Πολεοδομικό Σχέδιο εφαρμογής, όπου αυτό απαιτείται. 
ε) Αν ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι και κύριος της 
προς πολεοδόμηση έκτασης η διαδικασία δημοσιότητας της περίπτωσης β` της παραγράφου 
4 του άρθρου 10 παραλείπεται. 5. α) Με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπορεί να τροποποιούνται 
προγενέστερα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και τυχόν ισχύουσες για την 
περιοχή του σχεδίου γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης κατόπιν σχετικής 
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προέγκρισης που χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και 
Αστικού Περιβάλλοντος, ύστερα από υποβολή αίτησης προέγκρισης από το φορέα 
υλοποίησης, εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού 
Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου εκδίδεται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της γνώμης του 
Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η αίτηση συνοδεύεται 
από τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει, τις χωροταξικές κατευθύνσεις της ευρύτερης 
περιοχής, τις υφιστάμενες χρήσεις γης στη ζώνη άμεσης επιρροής της περιοχής μελέτης, την 
πρόταση χωρικής ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης και σχετικό χάρτη κλίμακας 1:5000. 
Η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της τροποποίησης ενόψει του ειδικού χαρακτήρα της 
επιδιωκόμενης ανάπτυξης, της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής του σχεδίου και πάντως τη μη ανατροπή 
της πολεοδομικής και χωροταξικής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής. Η απόφαση 
προέγκρισης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κρίνει 
την κα- ταρχήν δυνατότητα χωροθέτησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και δεν εξετάζει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θα κριθούν στο στάδιο της οριστικής έγκρισης αυτού. 
β) Το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας προέγκρισης της περίπτωσης α, συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές ετησίως 
σε τακτική συνεδρίαση, με αποκλειστικό σκοπό τη γνωμοδότηση επί των αιτήσεων 
προέγκρισης και διασφαλίζει ότι κάθε αίτηση ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την 
υποβολή της. 6. Όρια και ρυθμίσεις εγκεκριμένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, που έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α` 33), 
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και μπορεί να 
τροποποιούνται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 4. Μετά την έγκριση των 
Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί σε αυτά, 
παύουν να ισχύουν ως αυτοτελείς ρυθμίσεις, ως προς το τμήμα τους που ενσωματώνεται σε 
αυτά και ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου. 7. Όρια και ρυθμίσεις 
προεδρικών διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 
1577/1985, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2831/2000, περιλαμβάνονται 
στο περιεχόμενο του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και μπορεί να συμπληρώνονται ή να 
τροποποιούνται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 4 του παρόντος ή σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012. 8. Οι ρυθμίσεις των Ειδικών 
Χωρικών Σχεδίων είναι δεσμευτικές για όλα τα εκπονούμενα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, καθώς 
και για κάθε ένταξη των περιοχών που καλύπτονται από Ειδικό Χωρικό Σχέδιο σε σχέδιο 
πόλε- ως. Κατ` εξαίρεση, με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια μπορεί να τροποποιούνται όρια και 
ρυθμίσεις των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων ύστερα από ειδική αιτιολογία και σύμφωνη γνώμη 
του φορέα ανάπτυξης ή διοίκησης της περιοχής που έχει ενταχθεί σε Ειδικό Σχέδιο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, το προεδρικό διάταγμα για την έγκριση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου 
προτείνεται και από τον καθ` ύλην αρμόδιο για το τροποποιούμενο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο 
Υπουργό. 9. Ειδικά Χωρικά Σχέδια, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αποτελούν επίσης: 
α) Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 
2545/1997, οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) 
του άρθρου 24 του ν. 1650/1986, τα Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια του άρθρου 26 του ν. 
1337/1983. β) Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011. γ) Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής 
Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α` 152), τα Ειδικά 
Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 
3894/2010 (Α` 204). Για τη χωρική οργάνωση των περιοχών των περιπτώσεων α` και β` 
εφαρμόζονται οι οικείες για κάθε κατηγορία υποδοχέα διατάξεις, καθώς και η διαδικασία 
της παραγράφου 5. Για το σχεδιασμό και τη χωρική οργάνωση των περιοχών της περίπτωσης 
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γ` εφαρμόζεται αποκλειστικά το οικείο θεσμικό τους πλαίσιο. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω 
υποδοχέων των περιπτώσεων α; β` και γ` η οριοθέτηση των υδατορεμάτων που εμπίπτουν 
σε αυτούς, γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης εκάστου υποδοχέα, ύστερα από υποβολή 
φακέλου οριοθέτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014. 10. Κατά τη 
διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και εφόσον η προτεινόμενη ανάπτυξη 
αφορά σε δημόσιο ή δημοτικό φορέα, μπορεί να επιβάλλεται, ύστερα από γνώμη του 
αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αναστολή χορήγησης 
αδειών δόμησης για ορισμένες χρήσεις είτε σε όλη την περιοχή του σχεδίου είτε σε μέρος 
αυτής, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 11. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια τροποποιούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 4 εφόσον προκύψει τεκμηριωμένη προς τούτο ανάγκη από την 
τεχνική έκθεση αξιολόγησης και πάντως όχι σε διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ετών από 
τη θεσμοθέτησή τους. 12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί 
να καθορίζονται οι προδιαγραφές για την εκπόνηση και τη διαδικασία τροποποίησης των 
Ειδικών Χωρικών Σχεδίων.». 

 

Με το άρθρο 208: 

1.Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 7 Τοπικά Χωρικά Σχέδια 1. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειμένων, 
χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και 
ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, 
όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση 
της περιοχής ενός πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.. 2. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καλύπτουν την έκταση 
ενός Δήμου. Μπορεί επίσης να εκπονούνται σε διαδημοτικό επίπεδο, έπειτα από σχετικές 
αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια εναρμονίζονται με 
τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες 
ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους. 3. Με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καθορίζονται 
για κάθε δημοτική ενότητα οι ακόλουθες κατηγορίες περιοχών: α) Οικιστικές Περιοχές: αα) 
Ως οικιστικές περιοχές νοούνται οι περιοχές του Δήμου που εξυπηρετούν τη διαβίωση και 
την οργανωμένη οικονομική και κοινωνική ζωή και δραστηριότητα του ανθρώπου. Στις 
οικιστικές περιοχές περιλαμβάνονται όλες οι πολεοδομημένες, εντός εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων, περιοχές του οικείου δήμου, οι οικισμοί προ του 1923 ή με πληθυσμό κάτω των 
2.000 κατοίκων, καθώς και οι προς πολεοδόμηση περιοχές. Περιλαμβάνονται επίσης και οι 
Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α` 
124) με χρήση πρώτης ή δεύτερης κατοικίας, οι Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και 
Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) του άρθρου 1 του ν. 4280/2014 (Α` 159). ββ) Στις περιοχές 
της κατηγορίας αυτής, οι οποίες πο- λεοδομούνται, καθορίζονται με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια 
όρια πολεοδομικών ενοτήτων και η γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσής τους, ήτοι οι 
επιτρεπόμενες εντός αυτών κατηγορίες χρήσεων γης, η πυκνότητα, ο συντελεστής δόμησης 
και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και η γενική εκτίμηση των αναγκών κάθε 
πολεοδομικής ενότητας σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και εν γένει 
δημόσιες υποδομές και δίκτυα. β) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων: αα) Ως περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
μπορεί να καθορίζονται οι εντός ή και εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές του 
οικείου Δήμου, οι οποίες, εν όψει της θέσης, των υφιστάμενων χρήσεων, λειτουργιών και 
υποδομών, καθώς και των λοιπών χωρικών τους χαρακτηριστικών, προσφέρονται για τη 
χωροθέτηση μεμονωμένων ή οργανωμένων παραγωγικών και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Οι περιοχές αυτές είναι δυνατόν να πολεοδομούνται ανάλογα με το 
ιδιαίτερο καθεστώς που τις διέπει, ββ) Στις περιοχές αυτές με το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο 
καθορίζονται οι επιτρεπόμενες εντός αυτών κατηγορίες χρήσεων γης, ο συντελεστής 
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δόμησης, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης που απαιτούνται για την 
ανάπτυξή τους, γγ) Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής εντάσσονται, σύμφωνα με τις ειδικές 
διατάξεις που τις διέπουν, και τυχόν εγκεκριμένοι οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων. 
γ) Περιοχές Προστασίας: αα) Ως περιοχές προστασίας νοούνται οι περιοχές μελέτης των 
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, οι οποίες διαθέτουν ιδιαιτέρως αξιόλογα φυσικά ή πολιτιστικά 
στοιχεία που χρήζουν προστασίας, προβολής και ανάδειξης. Οι περιοχές αυτές 
οριοθετούνται και καθορίζονται για αυτές περιορισμοί ή και απαγορεύσεις στις χρήσεις γης 
και στη δόμηση, καθώς και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών, για 
λόγους προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος και τοπίου, ββ) Στις περιοχές 
αυτές εντάσσονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας, 
όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές 
εκτάσεις, αιγιαλός και παραλία, ποταμοί-λίμνες-ρέματα, καθώς και οι περιοχές υπαγόμενες 
στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α` 60), οι οποίες 
διέπονται, όσον αφορά τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, από τα ειδικά καθεστώτα 
προστασίας τους. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί, κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α` 200), ως αγροτική 
γη υψηλής παραγωγικότητας. δ) Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης: Ως περιοχές ελέγχου 
χρήσεων γης νοούνται οι μη πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση (εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισμών) περιοχές του οικείου Δήμου, ιδίως πέριξ των οικιστικών περιοχών ή 
των περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στις οποίες καθορίζονται 
ειδικοί περιορισμοί στις χρήσεις γης και στους όρους δόμησης με σκοπό την ορθολογική 
κατανομή και συσχέτιση των χρήσεων γης, ώστε να αποφεύγονται πιθανές μεταξύ τους 
συγκρούσεις και ανεξέλεγκτη κατανάλωση φυσικών πόρων. 4. Μετά την έγκριση των 
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, κάθε οικιστική, παραγωγική ή άλλη ανάπτυξη επιτρέπεται μόνον 
εφόσον είναι συμβατή με τις χρήσεις γης και τους λοιπούς όρους και περιορισμούς που 
καθορίζονται με αυτά. 5. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφασή του που εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών 
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, μπορεί να αναστείλει τη χορήγηση οικοδομικών αδειών ή και 
εργασιών στην περιοχή ή σε τμήματά της και να απαγορεύσει τις κατατμήσεις των 
ιδιοκτησιών πέρα από το οριζόμενο στην ίδια απόφαση όριο εμβαδού. Η κατά το 
προηγούμενο εδάφιο αναστολή και απαγόρευση ισχύει μέχρι την έγκριση του Τοπικού 
Χωρικού Σχεδίου. Περαιτέρω παράταση της αναστολής αυτής είναι δυνατόν να χορηγείται, 
για ένα ακόμα έτος, με αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι 
εργασίες εκπόνησης του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου προόδευσαν σημαντικά, με αποκλειστικό 
σκοπό την ολοκλήρωση και έγκρισή του. Ο συνολικός χρόνος ισχύος των ανωτέρω 
αποφάσεων αναστολής δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τα τρία (3) έτη. 6. α) Η 
κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου γίνεται είτε από τον οικείο 
Δήμο είτε από TO Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια 
υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. β) Η έγκριση των Τοπικών 
Χωρικών Σχεδίων γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Για τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης, αρμόδιο όργανο για τη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου είναι το 
Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. Η αρμόδια υπηρεσία και το κεντρικό συμβούλιο 
πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων ελέγχουν και την εναρμόνιση του περιεχομένου 
των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων με τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και τη 
συμβατότητα με αντίστοιχα σχέδια όμορων Δήμων. Ο έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου 
διεξάγεται μετά από γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται σε διάστημα δύο 
(2) μηνών από την αποστολή του σχεδίου σε αυτό. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω 
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προθεσμίας, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώμη. Με το ανωτέρω προεδρικό 
διάταγμα εγκρίνονται επίσης και οι κατευθύνσεις, όροι και μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση των 
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, σύμφωνα με τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. γ) Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα οριοθετούνται και οι οριογραμμές των 
τυχόν υφιστάμενων εντός, των προς πολεοδόμηση περιοχών, υδατορεμάτων, ύστερα από 
υποβολή φακέλου οριοθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α` 94). 7. Όρια 
και ρυθμίσεις εγκεκριμένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α` 33), αποτελούν το περιεχόμενο των 
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και μπορεί να τροποποιούνται με τα προεδρικά διατάγματα της 
παραγράφου 6, εφόσον τούτο κρίνεται πολεοδομικώς απαραίτητο για την κάλυψη αναγκών 
οικιστικής, παραγωγικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της 
οικείας δημοτικής ενότητας, ύστερα από συνεκτίμηση των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών τους 
χαρακτηριστικών και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μετά την έγκριση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 
που έχουν ενσωματωθεί σε αυτά παύουν να ισχύουν ως αυτοτελείς ρυθμίσεις και ισχύουν 
οι ρυθμίσεις του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου. 8. Όρια και ρυθμίσεις προεδρικών διαταγμάτων 
που έχουν εκδοθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 (Α` 210), όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2831/2000 (Α` 140), περιλαμβάνονται στο 
περιεχόμενο του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου και μπορεί να συμπληρώνονται ή να 
τροποποιούνται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 6 του παρόντος, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 (Α` 79). 9. Η οικεία Περιφέρεια 
παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. 
Για το σκοπό αυτόν, συντάσσει ανά πενταετία τουλάχιστον εκθέσεις αξιολόγησης, με τις 
οποίες αποτιμάται ο τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων και ρυθμίσεων των ανωτέρω 
σχεδίων, καταγράφονται αστοχίες, αδυναμίες και προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την 
εφαρμογή τους και διατυπώνονται προτάσεις αντιμετώπισής τους. Με τις εκθέσεις 
αξιολόγησης καταγράφεται επίσης η αναγκαιότητα προσαρμογής του Τοπικού Χωρικού 
Σχεδίου σε νέα δεδομένα, καθώς και σε κατευθύνσεις που προκύπτουν από την έγκριση, 
αναθεώρηση ή τροποποίηση Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων. Οι 
ανωτέρω εκθέσεις κοινοποιούνται στον οικείο Δήμο, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη σε 
σχετικές ενέργειες και δράσεις που άπτονται των σχετικών αρμοδιοτήτων τους. 10. α) Τα 
Τοπικά Χωρικά Σχέδια αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον προκύψει τεκμηριωμένη προς 
τούτο ανάγκη από την αξιολόγηση που διενεργείται κατά την παράγραφο 9. Στο χρονικό αυτό 
διάστημα είναι δυνατή η τροποποίησή τους προκειμένου: αα) Να αντιμετωπιστούν ζητήματα 
που ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων διεθνούς, 
ευρωπαϊκού, διακρατικού, διαπεριφερειακού ή διαδημοτικού χαρακτήρα, ββ) να 
αντιμετωπιστούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές και κινδύνους, γγ) να αντιμετωπιστούν πρόσθετες ανάγκες σε κοινωνικό 
εξοπλισμό, δδ) να αντιμετωπιστούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες και νέα δεδομένα 
που αφορούν στην εφαρμογή σχεδίων, έργων και προγραμμάτων ή παρεμβάσεων μεγάλης 
κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας. β) Για την αναθεώρηση και τροποποίηση των Τοπικών 
Χωρικών Σχεδίων ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 6. 11. Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού 
Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, μπορεί να γίνονται διορθώσεις 
σφαλμάτων, αποσαφηνίσεις διατυπώσεων, εναρμόνιση κειμένων και διαγραμμάτων, 
εφόσον δεν συνιστούν τροποποίηση. 12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκπόνηση, 
αξιολόγηση και τροποποίηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. 13. α) Η αναθεώρηση και 
τροποποίηση εγκεκριμένων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Γενικών Πο- 
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λεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης γίνεται 
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. β) Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
δύνανται να τροποποιούνται σημειακά με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997 
(Α` 124). 14. Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφέρεται το «Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης» 
αποτελεί εφεξής Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του παρόντος άρθρου.». 
 

Με το άρθρο 210: 

1.Τροποποιείται η περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 37 του π.δ. 132/2017, το οποίο έχει ως εξής: 
«Άρθρο 37 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. Στρατηγικοί σκοποί 
της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι ιδίως: α) η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών 
του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, β) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση του 
θεσμικού πλαισίου των οικοδομικών και κτηριοδομικών κανονισμών, γ) η θέσπιση κανόνων 
για παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης, δ) η λήψη μέτρων για την 
προστασία και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 2. Η Γενική Διεύθυνση 
Πολεοδομίας απαρτίζεται από: α) Τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. β) Τη Διεύθυνση 
Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων. γ) Τη Διεύθυνση 
Τοπογραφικών Εφαρμογών. δ) Τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων.». 
 

 

Με το άρθρο 211: 

1.Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 καθώς και το πρώτο εδάφιο του 

στοιχείου  της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, το οποίο έχει ως 

εξής: ««Άρθρο 2 Περιεχόμενο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 1.  «α. Η δήλωση 

περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου 

του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. "με την 

επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου". «Ειδικώς, η αρχική 

δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας περιουσιακά 

στοιχεία, την αξία και τον τρόπο κτήσης τους.». «Κατ’ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια 

δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο αναφοράς της, περιουσιακά στοιχεία 

και την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιμη.». Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται 

ιδίως: i. Τα έσοδα από κάθε πηγή. ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε 

αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους. iii. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών (με 

την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος 

νόμου), τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε 

είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους.» iv. Οι κάθε είδους 

καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα κάθε 

είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια 

επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts). ν. Η 

μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά 

ιδρύματα. Επίσης, το σύνολο των μετρητών, που δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση iv 

εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το 

προαναφερόμενο ποσό αφορά αθροιστικά τον υπόχρεο, τον σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα και 

το πρόσωπο, με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. vi. Κάθε κινητό που 
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η αξία του υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αποκτηθέντα, όμως, 

πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, για τον υπολογισμό 

της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το 

ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Η δηλούμενη αξία συνοδεύεται από τα 

παραστατικά αγοράς ή τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά ή εκτίμηση της εμπορικής αξίας 

του κινητού από εκτιμητή που περιλαμβάνεται στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών που 

τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε περίπτωση κατά την οποία τα κινητά είναι 

ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η εκτιμώμενη αξία δεν 

μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται στη σχετική σύμβαση.» vii. Τα πλωτά και 

τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα. viii. Η συμμετοχή σε κάθε 

είδους εταιρεία ή επιχείρηση (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 8 του παρόντος νόμου).» ix. Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται 

στις περιπτώσεις α έως και ε και ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, περιλαμβάνει και τις 

δανειακές τους υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά 

ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα 

κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.». Η δήλωση των παραπάνω υπόχρεων 

περιλαμβάνει και κάθε οφειλή που προέρχεται από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, 

φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη προς 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ «κατά την ημερομηνία του προηγουμένου 

εδαφίου». β. i. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης 

υφιστάμενου, στη δήλωση περιλαμβάνεται, υποχρεωτικώς, το ύψος της σχετικής δαπάνης, 

καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση 

εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα. ii. Στη δήλωση αναφέρονται τα προσωπικά, 

υπηρεσιακά και φορολογικά στοιχεία των υπόχρεων. Οι υπόχρεοι προσκομίζουν στο 

αρμόδιο όργανο ελέγχου αντίγραφα των οικείων παραστατικών εφόσον τους ζητηθεί. γ. 

Μετά την αρχική δήλωση, στην ετήσια δήλωση οι υπόχρεοι δηλώνουν τις μεταβολές που 

έχουν επέλθει επί της συνολικής περιουσιακής τους κατάστασης κατά το χρονικό διάστημα 

που αφορά η δήλωση. Ο υπόχρεος υποβάλλει, την αρχική ή την ετήσια, δήλωση με τα 

περιουσιακά στοιχεία του συζύγου του και στην περίπτωση διάστασης, ή του προσώπου με 

το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και εκάστου των ανήλικων τέκνων τους, ακόμα 

και αν αυτά ενηλικιώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος που αφορά η δήλωση. Η 

δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο και εγκρίνεται υποχρεωτικά από τον σύζυγό του ή το 

πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης για τα δικά του στοιχεία και από 

αμφότερους για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων τους. Τις ίδιες υποχρεώσεις 

προς έγκριση του αντίστοιχου περιεχομένου της δήλωσης του υπόχρεου που αφορά τους 

ίδιους και τα ανήλικα τέκνα τους, έχουν και οι εν διαστάσει σύζυγοι. Σε περίπτωση άρνησης 

ή αδυναμίας του συζύγου του υπόχρεου, του εν διαστάσει συζύγου ή του προσώπου με το 

οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, να εκπληρώσει τις ως άνω 

υποχρεώσεις του, η δήλωση υποβάλλεται, χωρίς έγκριση, μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος 

οφείλει να αναφέρει συγχρόνως ως παρατήρηση το γεγονός της άρνησης ή της αδυναμίας, 

καθώς και τον Α.Φ.Μ. του ετέρου προσώπου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το όργανο ελέγχου 

καλεί τον σύζυγο, τον εν διαστάσει σύζυγο, ή το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, προκειμένου να δηλώσει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία 

427



283 
 

και αυτά των ανήλικων τέκνων τους, ενώπιον του αρμοδίου, για τον υπόχρεο, οργάνου κατά 

τις διατάξεις του παρόντος, τάσσοντας αποκλειστική προς τούτο προθεσμία ενενήντα (90) 

ημερών. Ειδικότερα, τα πρόσωπα που ελέγχονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 3Β 

παράγραφος 2 του παρόντος νόμου και κατά τους ορισμούς του άρθρου 48 παρ. 4 περίπτωση 

γ στοιχεία αα έως και στστ του ν. 4557/2018, επισυνάπτουν στη δήλωση αντίγραφα των 

αναγκαίων εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση. δ. Οι 

συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν "στον Πρόεδρο της Επιτροπής της 

παραγράφου 3 του άρθρου 3Α" αντίγραφο κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου, που 

συντάσσεται από αυτούς, με το οποίο αναλαμβάνεται η υποχρέωση ή μεταβιβάζεται από ή 

προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο  ", πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης" ή τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή 

δικαίωμα, εφόσον οι εν λόγω λειτουργοί είναι εν ενεργεία και μέχρι δύο χρόνια από την 

παύση της ιδιότητας. Το αυτό ισχύει και για την αποδοχή κληρονομίας.» 2. «(3). Οι δηλώσεις 

περιουσιακής κατάστασης των προσώπων των περιπτώσεων α` έως ε` του άρθρου 1 

παράγραφος 1, δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής με μέριμνα του Προέδρου 

της Επιτροπής του άρθρου 3Α. Η δημοσιοποίηση λαμβάνει χώρα μετά τον έλεγχο και σε κάθε 

περίπτωση το αργότερο εντός τριών μηνών από την πάροδο της προθεσμίας της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η δημοσιοποίηση των δηλώσεων διαρκεί όσο η θητεία των 

υπόχρεων πλέον τριών ετών από την λήξη αυτής. Το αντικείμενο της δημοσιοποίησης και 

ιδίως η μορφή, ο τύπος, τα προς δημοσίευση συγκεντρωτικά ή μη στοιχεία ορίζονται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο «τέσσερις (4) μήνες», μετά τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου. «Από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση εκείνα τα στοιχεία 

που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της 

οικογένειάς του, όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμοί κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, 

αριθμός φορολογικού μητρώου, τα χρήματα και κινητά των υποπεριπτώσεων v και vi της 

περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 κ.λπ.». Η δημοσίευση των 

δημοσιοποιούμενων στοιχείων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης επιτρέπεται υπό την 

προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι 

επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων. Κάθε παράβαση της 

διάταξης αυτής τιμωρείται, πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 7 παράγραφος 2 ποινής 

φυλάκισης, και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) 

ευρώ.» 3. Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης επιτρέπεται να συμπληρωθούν από τον 

υπόχρεο αυθορμήτως, σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας για την 

υποβολή της δήλωσης.». 

2.Τροποποιείται το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 9 του άρθρου 3Β του ν.  
3213/2003, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 3Β Λειτουργία της Επιτροπής 1. Στο πλαίσιο του 
ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, η Επιτροπή του άρθρου 3Α μπορεί να 
ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων της, στις οποίες περιλαμβάνονται και ομαδοποιημένες πληροφορίες που 
αφορούν ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων φυσικών ή νομικών 
προσώπων ή οντοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τις κρατικές χρηματοδοτήσεις τους, 
τις ιδιωτικές και τις παντός είδους εισφορές ή προσφορές. Η Επιτροπή αξιολογεί και διερευνά 
τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή καθ` οιονδήποτε τρόπο περιέρχονται σε αυτήν σχετικά 
με την υποβολή των δηλώσεων, τις ανακρίβειες ή ελλείψεις αυτών. Η Επιτροπή έχει 
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πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής, υπηρεσίας ή Οργανισμού που τηρεί και 
επεξεργάζεται δεδομένα, καθώς και στο σύστημα «Τειρεσίας» και μπορεί να ζητά, στο 
πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών, τη συνεργασία και την παροχή στοιχείων κάθε είδους 
από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, 
νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς οποιασδήποτε μορφής, 
υποχρεουμένων όλων στην άμεση παροχή των ανωτέρω στοιχείων ενημερώνουν δε τις 
αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας ή μη συμμόρφωσης τους προς τις 
υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Έναντι της Επιτροπής δεν ισχύει, κατά τη 
διάρκεια των ελέγχων και ερευνών της, οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, 
φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο, με την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. «Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται από άρση 
τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής». «Η Επιτροπή 
επικουρείται και για τις υποθέσεις του παρόντος νόμου από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της 
περίπτωσης ζ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002.». «2. Η Επιτροπή ελέγχει όλες τις 
δηλώσεις της αρμοδιότητάς της.» 3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή 
μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων 
ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι εξετάζουν 
λεπτομερώς τα στοιχεία των δηλώσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών και 
συντάσσουν αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του 
έργου της. Προς τον ίδιο σκοπό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά τη συνδρομή οποιασδήποτε 
δημόσιας ελεγκτικής αρχής προσδιορίζοντας το αντικείμενο της. 4. Με το πέρας κάθε 
ελέγχου, η Επιτροπή αποφασίζει αν πρέπει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να διαβιβαστεί 
με αιτιολογημένο και εμπεριστατωμένο πόρισμα της στον αρμόδιο Εισαγγελέα, εφόσον τα 
στοιχεία κρίνονται βάσιμα και επαρκή. Αν συντρέχει περίπτωση καταλογισμού, το πόρισμα 
αποστέλλεται και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εφόσον 
κρίνεται ανάγκη διερεύνησης επί θεμάτων φορολογικής ή άλλης αρχής ή υπηρεσίας, το 
πόρισμα αποστέλλεται και σε αυτές. Σε περίπτωση υποθέσεως που τέθηκε στο αρχείο, αυτή 
δύναται να ανασυρθεί μόνο όταν γίνεται επίκληση ή αναφαίνονται νέα πραγματικά στοιχεία 
που δικαιολογούν την επανεξέταση ή καθίσταται αναγκαίος ο συσχετισμός της υποθέσεως 
με άλλη έρευνα της Επιτροπής. «Η ανάσυρση υπόθεσης, που έχει αρχειοθετηθεί και έχει 
παρέλθει πενταετία από την υποβολή της δήλωσης επιτρέπεται, όταν προκύπτουν σοβαρές 
ενδείξεις ή νέα αποδεικτικό στοιχεία τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης του κακουργήματος της 
παραγράφου 3 του άρθρου 6 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α και μέχρι τη συμπλήρωση 
της ποινικής παραγραφής.» 5. Η διαδικασία ελέγχου είναι εμπιστευτική. Κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος, τα Μέλη, το προσωπικό της Επιτροπής, καθώς και τα 
πρόσωπα της παραγράφου 3 έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας 
και της αμεροληψίας και να απέχουν από την εξέταση υποθέσεων για τις οποίες υπάρχει 
πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων ή στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα συγγενικά ή 
οικεία. Εχουν καθήκον να τηρούν εχεμύθεια για πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και μετά από την 
αποχώρηση τους από την Επιτροπή ή την εκετέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά τα 
πρόσωπα της παραγράφου 3. Οι παραβαίνοντες το ανωτέρω καθήκον εχεμύθειας 
τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 6. Όποιος παρεμποδίζει, με 
οποιονδήποτε τρόπο, το ελεγκτικό έργο και ιδίως αρνείται την παροχή στοιχείων στην 
Επιτροπή ή στους ορκωτούς ελεγκτές τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών. 7. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στο αντικείμενο, στη διαδικασία 
ελέγχου, καθώς επίσης στην οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής για την εξέλεγξη των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω προσώπων.» «8. Οι διατάξεις των 
παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 6 εφαρμόζονται και στα λοιπά όργανα ελέγχου της παραγράφου 
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1 του άρθρου 3, εφόσον δεν ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.». «9. Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 
2019 με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ενιαίος κανονισμός 
διαδικασιών ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για όλα τα όργανα ελέγχου του 
παρόντος νόμου.». 
 
3.Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 6  
Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης «1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο 
της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 επιτρέπεται η 
υποβολή δήλωσης ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού διακοσίων (200) 
ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α 
και εκατό (100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) 
ημερών του προηγουμένου εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή 
ηλεκτρονικού παράβολου ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ για τους υπόχρεους που 
υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και τριακοσίων (300) ευρώ για 
τους λοιπούς υπόχρεους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύναται να τροποποιείται το ποσό των 
παραβόλων.» «2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο εξήντα 
(60) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ή 
υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Ανακριβής είναι και η δήλωση, όταν τα δηλωθέντα 
περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, 
νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό 
την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες 
(10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.». 3.  «Ο υπαίτιος του τρίτου 
εδαφίου» της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και 
με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών 
προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό 
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη 
υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης. 4. Αν οι πράξεις του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. 
Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί 
να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες. 5. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην 
υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων 
τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή «, εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη 
διάταξη». 6. Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων του άρθρου 5 
του ν. 3691/2008 που παραβιάζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραγράφου 5 του 
άρθρου 3 του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 7. Το δικαστήριο μπορεί 
να διατάξει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με 
καταδικαστική απόφαση για εγκλήματα του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάρτησης της απόφασης στο διαδίκτυο, καθώς και της πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.» «8. Οι δικαστικές και φορολογικές αρχές, που 
επιλαμβάνονται κατόπιν πορίσματος των Οργάνων Ελέγχου, διαβιβάζουν στο αρμόδιο 
Όργανο Ελέγχου αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή του βουλεύματος ή του 
φύλλου ελέγχου.». 
 
4.Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 3023/2002, το οποίο έχει ως εξής: Άρθρο 24 
Κυρώσεις σε βάρος πολιτικών κομμάτων  «και των συνασπισμών κομμάτων» " 1. Η υπέρβαση 
του ορίου της παραγράφου 1α του άρθρου 10 του παρόντος νόμου για τη ραδιοτηλεοπτική 
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μετάδοση μηνυμάτων των κομμάτων και των συνασπισμών, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το 
40% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας σε αυτά τακτικής χρηματοδότησης. Αν το 
κόμμα δεν λαμβάνει τακτική χρηματοδότηση, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα 
χιλιάδες (150.000) ευρώ." 2. Η μη εμπρόθεσμη δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού, καθώς 
και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών κόμματος ή συνασπισμού 
τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το 5% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας, στο κόμμα 
ή το συνασπισμό, τακτικής ή, αντίστοιχα, εκλογικής χρηματοδότησης. 3. Η ελλιπής ή 
αντικανονική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εσόδων δαπανών, του ισολογισμού ή της 
ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το 10% της 
τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτό, τακτικής ή, αντίστοιχα, εκλογικής 
χρηματοδότησης. «4. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που διακινούν 
έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι το 50% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτά 
τακτικής χρηματοδότησης. Αν το κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων δεν λαμβάνει κρατική 
χρηματοδότηση, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Με 
τις ίδιες κυρώσεις τιμωρούνται τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση ή κάθε είδους παροχή: α) κατά παράβαση των παραγράφων 1 ή 
3 ή 4 του άρθρου 7 ή β) από φορείς ή πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 7.». 5. Για τα 
κόμματα και τους συνασπισμούς που λαμβάνουν μόνον εκλογική χρηματοδότηση από το 
Κράτος, το ύψος του προστίμου που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους 
υπολογίζεται με βάση τη χρηματοδότηση αυτή. 6. Η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ανώτατου 
ύψους εκλογικών δαπανών τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού της 
υπέρβασης. Αν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη από το 50% του ανώτατου επιτρεπόμενου 
ύψους εκλογικών δαπανών, επιβάλλεται, εκτός από το πρόστιμο, και η στέρηση της τακτικής 
χρηματοδότησης του επόμενου έτους. 7.Το πολιτικό κόμμα που δέχεται χρηματοδότηση, 
κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 8, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το 20% της 
τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτό τακτικής χρηματοδότησης ή με πρόστιμο 
μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόμμα που δεν λαμβάνει 
κρατική χρηματοδότηση. 8. Για κάθε παράβαση της περ. α`τηςπαρ.1 του άρθρου 11 
επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το 
κόμμα ή το συνασπισμό τακτικής χρηματοδότησης ή με πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόμμα ή συνασπισμό που δεν λαμβάνει κρατική 
χρηματοδότηση. «9. Για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 του 
άρθρου 11 επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι το 10% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας 
προς το κόμμα ή το συνασπισμό κρατικής χρηματοδότησης ή με πρόστιμο δεκαπέντε 
χιλιάδων (15.000) ευρώ αν πρόκειται για κόμμα ή συνασπισμό που δεν λαμβάνει κρατική 
χρηματοδότηση.» «10. Πολιτικό κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων που αρνείται να υπαχθεί 
μερικώς ή ολικώς και καθ` οιονδήποτε τρόπο στον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου, όπως 
αυτός προβλέπεται στο Πέμπτο Μέρος του παρόντος νόμου, δεν λαμβάνει κατ` αναλογίαν 
μερικώς ή ολικώς την κρατική χρηματοδότηση που δικαιούται. Η κύρωση αυτή 
διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και εφαρμόζεται από το επόμενο της 
διαπιστωμένης παράβασης οικονομικό έτος.»  «Αν το κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων δεν 
λαμβάνει για οποιονδήποτε λόγο τακτική κομματική χρηματοδότηση, τιμωρείται με 
πρόστιμο μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Με τις ίδιες κυρώσεις τιμωρείται πολιτικό 
κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων που συνάπτει σύμβαση κατά παράβαση των όρων του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 7.». 
 

Με το άρθρο 212: 

1. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 22 Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών 1  . Οι κάθε είδους αποδοχές των 
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δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καθορίζονται με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.2  Η 

αντιμισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων των Περιφερειακών 

Συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, καθώς και 

των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Γενικών 

Γραμματέων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού καθορίζονται με κοινή απόφασή των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 3. Οι κάθε είδους αποδοχές 

και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων 

Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, 

Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών των Διοικητικών 

Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των 

Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, 

του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, 

Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, του Ειδικού 

Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), καθώς και 

του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου 

Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. 4. Οι κάθε είδους αποδοχές των 

ιπτάμενων χειριστών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στις 

διατάξεις του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 

καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. 5. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων, που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αποδοχές όλων των ανωτέρω εξακολουθούν να 

καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορψιωθεί κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28. 6.α. Οι κάθε 

είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού των νομικών προσώπων δημόσιου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού. β. Για την έκδοση των αποφάσεων του 

παρόντος άρθρου ορίζεται ως προθεσμία η 31.12.2019.». 

2. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), το οποίο έχει ως 

εξής: «Άρθρο 28 Ανώτατο όριο αποδοχών  1. Οι πόσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες 

αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή 

μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7, των 

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του 

Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού 

Γραμματέα Υπουργείου.  Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδομα υπηρεσίας στην 

αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις,τα προβλεπόμενα στα άρθρα 34 

και 34Α του Ν.2682/1999 (Α` 16) επιδόματα,αμοιβές και αποζημιώσεις, καθώς και οι αμοιβές 

από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των 

ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το 

κράτος, καθώς και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 

έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα, τους διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, 

υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους, τα μέλη εν γένει, τα μέλη των συλλογικών 

οργάνων διοίκησης, τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη 

διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς 
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και του πρασωπικού, πλην των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και 

μελών των διοικητικών συμβουλίων, των νομικών προσώπων του Κεφαλαίου Β` του Ν. 

3429/2005, και των θυγατρικών τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από τα Δημόσια ή τα 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας ταυ Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ή άλλα νομικά 

πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α` 314), που ενεργούν 

ως μέτοχοι, μόνοι ή από κοινού, β) το Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του 

άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 (Α` 314), έχουν την πλειοψηφία των μετοχών. Εξαιρούνται, 

επίσης, της ρύθμισης της παραγράφου 1 όσοι, κατ` εφαρμογή της περίπτωσης ια` της παρ. 2 

του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α`28), προσλαμβάνονται σε νομικά πρόσωπα του 

Κεφαλαίου Β` του ν. 3429/2005 (Α`314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας 

και σε θέση διοίκησής τους, για την οποία απαιτείται προηγούμενη συναίνεση, έγκριση ή 

πρόταση του στρατηγικού επενδυτή. 3. Από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 

εξαιρούνται: α) Οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για τους οποίους ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών 

ή απολαβών, ορίζανται οι μηνιαίες αποδαχές και τα επιδόματα ταυ Προέδρου του Αρείου 

Πάγου, όπως ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών 

λειτουργών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή, το επίδομα του άρθρου 

56 του ν. 345/1976 (Α’ 141), καθώς και η αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 

3038/2002 (Α` 180),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4139/2013 (Α`74). Το 

μηνιαίο επίδομα του άρθρου 56 του ν. 345/1976 για τη συμμετοχή των δικαστικών 

λειτουργών στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.) του άρθρου 100 του Συντάγματος, η 

αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3038/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 88 του Ν. 4139/2013, για τη συμμετοχή τους στο Ειδικό Δικαστήριο των άρθρων 88 

παρ, 2 και. 99 του Συντάγματος, καθώς και η μηνιαία αποζημίωση της παρ. 2 του άρθρου 8 

του ν. 3086/2002 (Α` 324) για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταβάλλονται στους δικαιούχους κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου. β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους 

οποίους ως όριο ορίζεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παρ. 1 ταυ ν. 3808/ 2009 (Α` 227).». 

 

433



 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (A΄ 66) (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 

Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις) 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», όπως οι επενδύσεις του                            

ν. 3389/2005 (Α΄ 232) που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και οι επενδύσεις 

του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α΄ 144) για τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού 

Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest (PCI).» 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«2. Για τις επενδύσεις της περίπτωσης β΄ στον τομέα της βιομηχανίας και της υποπερίπτωσης 

ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτατος επιτρεπόµενος 

συντελεστής δόµησης που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου 

Γ΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ορίζεται σε 0.6.» 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης 

άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση των έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής 

Επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία σαράντα 

πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Ειδικά για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Στρατηγικής Επένδυσης, η προθεσμία της υποπερίπτωσης δδ) 

της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και η προθεσμία της περίπτωσης δ) της 

παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 μειώνεται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες. 

Οι προθεσμίες αυτές εκκινούν από την υποβολή από τον φορέα της επένδυσης στη Γενική 

Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του 

σχετικού φακέλου για έκαστη απαιτούμενη άδεια ή έγκριση με όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Στην ως άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκόμισης των 

ζητούμενων από τη Διοίκηση συμπληρωματικών στοιχείων. 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου 1, η αρμοδιότητα 

έκδοσης κάθε άδειας μεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος, μετά 

από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, 

και είτε αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία 

του φακέλου και τις κείμενες διατάξεις, είτε αιτιολογημένα την απορρίπτει εντός προθεσμίας 

ενός (1) μηνός.» 
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5. Στο άρθρο 13 του ν. 4608/2016 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 

«7. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 ή η μη εμπρόθεσμη αποστολή 

από τις περιφερειακές ή άλλες υπηρεσίες προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, 

εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 συνιστά επιβαρυντική 

περίσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για 

την επιβολή πειθαρχικής ποινής τόσο στον αρμόδιο υπάλληλο όσο και στον προϊστάμενο της 

εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται εκ του νόμου ως το καθ` 

ύλην αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα 

νόμο. 

6. Στο άρθρο 19 του ν. 4608/2019 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Ως προς την υπαγωγή επενδυτικής πρότασης σε μια από τις κατηγορίες του άρθρου 10 και 

τη συνδρομή των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού αυτής ως Στρατηγικής Επένδυσης, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και 

αποκλείεται η αναδρομική ισχύς μεταγενέστερων νόμων που προβλέπουν αυστηρότερα 

κριτήρια για τον χαρακτηρισμό επένδυσης ως Στρατηγικής». 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Οι επιλέξιμες δαπάνες των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος 

προσδιορίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ 

αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) και θα εξειδικεύονται με την 

απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 20». 

 8.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4608/2019 προστίθεται περίπτωση (η) ως εξής: 

«(η) Αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων ενισχύσεων και των σχετικών δαπανών, καθώς και 

τα απαραίτητα στοιχεία προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων 

προϋποθέσεων συμβατότητας του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 

17ης Ιουνίου 2014 (L 187), μόνο στην περίπτωση που η αίτηση χαρακτηρισμού του 

επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης περιλαμβάνει και αίτηση χορήγησης 

ενισχύσεων των άρθρων 12 και 14». 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«1. Μετά την έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 10 απόφασης χαρακτηρισμού της 

επένδυσης ως Στρατηγικής, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 

την οποία χορηγούνται και εξειδικεύονται οι ενισχύσεις των άρθρων 12 και 14 κατά 

περίπτωση.» 

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019 διαγράφεται και η παράγραφος 3 του 

ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 2. 

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«(α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, 

σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ή χρόνια πάθηση, καθώς και 

για την παροχή εύλογων προσαρμογών σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 61 του ν. 4488/2017. Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας αθροιζόμενη με τυχόν 

άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 (Α΄ 117), 3908/2011 

(Α΄ 8), 3299/2004 (Α΄ 261) ΚΑΙ 2601/1998 (Α΄ 81) 

 

Άρθρο 2 

Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της 

παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων 

 

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 

«11. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα 

δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση β' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 

του παρόντος άρθρου, δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης για την καταβολή της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 20, κατ' επιλογή του φορέα.  

Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων έκθεση ελέγχου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 32 του ν. 4449/2017 περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης, υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι 

εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου 

(1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων 

(5.000.000) ευρώ ετησίως και σχετική βεβαίωση υλοποίησης από πολιτικό μηχανικό, καθώς 

και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, από μηχανολόγο 

μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο, των οποίων σχετικές βεβαιώσεις 

συνυποβάλλονται με την έκθεση ελέγχου. Η αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα 

της έκθεσης ελέγχου και τη συμφωνία των πιστοποιηθέντων με τις διατάξεις του αντίστοιχου 

θεσμικού πλαισίου και της σχετικής βεβαίωσης και εφόσον βεβαιώνεται ανεπιφύλακτα η 

ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση 

της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις στην υπό έλεγχο 

επένδυση, εφαρμόζονται αναλογικά οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 

16 του παρόντος νόμου, αντίστοιχα. Στην κατά τα ως άνω διαδικασία πιστοποίησης της 

ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν απαιτείται 

καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7.  

Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 

σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται 

από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από: α) έναν υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που 

ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 14, β) ένα 

μέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και γ) ένα μέλος 

που ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής 

κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία.  
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Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και 

ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4399/2016 

ή τις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών επενδυτικών νόμων, εφόσον πρόκειται για 

επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.  

Αν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρούσας παραγράφου διαπιστωθούν σοβαρές 

παραβάσεις των διατάξεων ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου του άρθρου 32 του 

ν. 4449/2017 του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς την 

ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας, η υπόθεση 

διαβιβάζεται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) για περαιτέρω 

έλεγχο και την τυχόν επιβολή κυρώσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του                           

ν. 4449/2017.  

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού 

Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζονται τα διεθνή πρότυπα 

και στοιχεία επί τη βάσει των οποίων διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4449/2017. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα 

συγκεκριμένα αντικείμενα ελέγχου σχετικά με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την 

έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, καθώς και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων της παρούσας παραγράφου. Με όμοια 

απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενες ειδικότητες των λοιπών 

επαγγελματιών, καθώς και οι διαδικασίες για τη συγκρότηση και λειτουργία της Τριμελούς 

Επιτροπής, καθορισμού της αποζημίωσης των μελών της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.  

Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στην ολοκλήρωση και έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστοποιείται και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016. 

Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα επενδυτικά 

σχέδια του ν. 3908/2011, του ν. 3299/2004 και του ν. 2601/1998.» 

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 58 του ν. 4609/2019 καταργούνται. 

3. Στο άρθρο 85 του ν. 4399/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 19 ως εξής:  

«19. Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή 

ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, θεωρείται 

υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν 

έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, 

εφαρμόζουν αναλογικά στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί 

απαγόρευσης μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού 

ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος.»  

 

Άρθρο 3 

Τροποποίηση του ν. 4399/2016 

 

1. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται 

η αναφορά «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές 

δραστηριότητες εξόρυξης)» ως εξής: «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη), -06- (Άντληση 

437



 

 

 

 

αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου), -09.1- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την 

άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου) και -09.90.11- (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την 

εξαγωγή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του 

άνθρακα και του χάλυβα». 

2. Στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 διαγράφονται 

οι αναφορές «-53- Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες» και «-60- 

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών». 

3. Η περίπτωση 60 της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 

(Α΄117) «Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών» καταργείται. 

 

  ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

 

Άρθρο 4 

Ορισμός 

 

Ως «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και των κανονιστικών 

πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, νοείται η ενιαία αποτύπωση του συνόλου 

των αδιαβάθμητων γεωχωρικών δεδομένων του άρθρου 6 του παρόντος κατά τρόπο 

δημόσια και δωρεάν προσβάσιμο στο κοινό μέσω διαδικτύου. 

 

Άρθρο 5 

Αρμόδια όργανα 

 

1. Αρμόδιοι για την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού 

Χάρτη ορίζονται οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας. 

2. Οι Υπουργοί της παραγράφου 1 του παρόντος δύνανται να αναθέτουν την ανάπτυξη, 

τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη σε υπηρεσία του 

Δημοσίου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την 

αναγκαία τεχνογνωσία. 

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας ή – σε περίπτωση 

εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου 2, ο φορέας στον οποίο ανατίθεται η ανάπτυξη, 

τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του – μεριμνούν για την ηλεκτρονική διασύνδεση, την 

εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και την παροχή δικτυακών υπηρεσιών ως προς τα 

γεωχωρικά δεδομένα στα οποία παραχωρείται πρόσβαση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6. 

 

Άρθρο 6 

Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα 

 

1. Με σκοπό τη δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, οι φορείς του δημόσιου τομέα κατά 

την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 4270/2014 υποχρεούνται να 

438



 

 

 

 

παραχωρήσουν στα αρμόδια όργανα κατά το άρθρο 8 (στο εξής: «αρμόδια όργανα»), εντός 

χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος, ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων των 

παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου που κατέχουν σε ψηφιακή μορφή στο πλαίσιο 

της αρμοδιότητάς τους. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, 

τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή του παρόντος έχουν άμεση πρόσβαση στο σύνολο των 

γεωχωρικών αυτών δεδομένων, περιλαμβανομένων και των τυχόν διορθώσεων και 

επικαιροποιήσεών τους. Οι φορείς του δημοσίου τομέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδομένα, 

στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την 

επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο των γεωχωρικών δεδομένων. Επίσης, θα πρέπει να 

μεριμνήσουν για τη μετατροπή σε ψηφιακή μορφή του συνόλου των γεωχωρικών τους 

δεδομένων, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. 

2. Στους φορείς του δημόσιου τομέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδομένα, για τις ανάγκες 

εφαρμογής του παρόντος συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το 

Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και το Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο». 

3. Στα γεωχωρικά δεδομένα των παραγράφων 1 και 2 εντάσσονται ιδίως πληροφορίες ως 

προς: 

α.  Όρους και περιορισμούς δόμησης 

β.  Χρήσεις γης 

γ.  Σχέδια πόλεων 

δ.  Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές 

ε.  Γεωτεμάχια κτηματολογίου (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου οι 

πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί) 

στ.  Δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που 

έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί) 

ζ.  Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων 

η.  Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα 

θ.  Ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών  

ι.  Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους 

ια.  Παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους 

ιβ.  Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, 

ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ). 

4. Πέραν των πληροφοριών της παραγράφου 3, στα γεωχωρικά δεδομένα της παραγράφου 

1 του παρόντος εντάσσεται το σύνολο των αδιαβάθμητων γεωπληροφοριών που αφορούν 

άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής 

Επικράτειας από τις οποίες εξαρτάται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η αδειοδότηση της 

οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας. 
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Άρθρο 7 

Νομική δεσμευτικότητα 

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται μετά από την ολοκλήρωση της 

διασύνδεσης των δεδομένων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας κατ’ εφαρμογή 

της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ορίζεται διετής περίοδος πιλοτικής 

εφαρμογής του δεσμευτικού χαρακτήρα των στοιχείων που προκύπτουν από τον Ενιαίο 

Ψηφιακό Χάρτη σε τουλάχιστον πέντε δήμους τριών περιφερειών της Χώρας. 

2.    Με όμοια απόφαση που εκδίδεται μετά από την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία τα 

στοιχεία που προκύπτουν από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα έχουν στο σύνολό τους 

δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.  

3.  Μετά την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου δεν επιτρέπεται άρνηση 

αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση 

γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, εκτός 

εάν η συγκεκριμένη δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσει την άμυνα και την ασφάλεια της 

χώρας.  

4. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας διάταξης, θεμελιώνεται ευθύνη προς 

αποζημίωση κατά τη διάταξη του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 8 

Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άμυνας, προβλέπεται μηχανισμός 

διόρθωσης και επικαιροποίησης των γεωχωρικών δεδομένων που εντάσσονται στον Ενιαίο 

Ψηφιακό Χάρτη. 

2.   Με όμοια απόφαση δύναται επίσης: 

α. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 7 του παρόντος, ενδεικτικός 

ήαποκλειστικός κατάλογος των φορέων του δημοσίου τομέα που κατέχουν 

γεωχωρικά δεδομένα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους. 

β. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 7 του παρόντος, ενδεικτικός ή 

αποκλειστικός κατάλογος των γεωχωρικών δεδομένων που εντάσσονται στον Ενιαίο 

Ψηφιακό Χάρτη. 

γ. Να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος 

Μέρους Γ΄. 
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Άρθρο 9 

Τελική διάταξη 

 

Οι διατάξεις του ν. 3882/2010 (Α΄166) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός 

Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 141)», 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

Άρθρο 10 

Εθνικό Μητρώο Υποδομών 

 

1. Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών, το οποίο λειτουργεί σε ψηφιακή και δημόσια 

προσβάσιμη μορφή. Στο Μητρώο συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που 

ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα κατά την έννοια 

του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του ν. 4270/2014, με εξαίρεση τις υποδομές και 

τα κτήρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

και εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Για κάθε υποδομή και κτίριο που 

περιλαμβάνεται στο Μητρώο του παρόντος, αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος 

φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών 

συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται και τα 

βασικά χαρακτηριστικά προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία που διαθέτει ή μη το 

κτίριο. Μετά από τη διενέργεια των απαιτούμενων κατά τα παραπάνω εργασιών, ο αρμόδιος 

φορέας, που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 

υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική καταχώρηση στο Μητρώο. 

2. Εντός προθεσμίας, η οποία καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος 

άρθρου, οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να δηλώσουν σε ειδική εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου, τις υποδομές και τα κτίρια, η συντήρηση και ο 

έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητά τους. Μετά τη λήξη της ανωτέρω 

προθεσμίας, εντός νέας προθεσμίας δύο μηνών η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών η οποία καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου, στη βάση των κείμενων διατάξεων, ελέγχει τις ανωτέρω δηλώσεις και 

προβαίνει στην καταχώρηση στο Μητρώο των υποδομών και των κτιρίων, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί καμία δήλωση 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των 

υποδομών και κτιρίων που καταχωρούνται στο Μητρώο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

λειτουργίας του Μητρώου, τα ειδικότερα στοιχεία που αυτό περιλαμβάνει, οι προθεσμίες 

της παραγράφου 2, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της πληρότητας 
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και της ακρίβειας των σχετικών καταχωρήσεων και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών δύναται να ανατεθεί η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου 

Υποδομών σε φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που διαθέτει την απαιτούμενη 

τεχνογνωσία και υποδομή. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

 

Άρθρο 11 

Οργανωμένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων 

 

Επιτρέπεται στους Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 

41 του ν. 3982/2011 (Α΄143), εφόσον τούτο προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό 

σχέδιο Αθήνας-Αττικής, η εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες 

κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και 

της Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011. 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

 

Άρθρο 12 

Διατάξεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα 

 

1. Στην περίπτωση «θ» της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 3982/2011 προστίθεται 

εδάφιο ως εξής:  

«Οι δραστηριότητες του εδαφίου αυτού μπορούν να εγκαθίστανται και στους 

Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που 

διέπονται από τις διατάξεις των ν. 4458/1965 (Α΄ 33) και ν. 2545/1997 (Α΄ 254)». 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται 

ως εξής:  

«Ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου ως προς το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 40% 

όταν σε Επιχειρηματικά Πάρκα εγκαθίστανται δραστηριότητες της περίπτωσης (η) της 

προηγούμενης παραγράφου και δεν έχει καθόλου εφαρμογή σε Επιχειρηματικά Πάρκα 

Ειδικού Τύπου.»  

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Η έκταση κάθε ΕΠ και οι υποδομές του προορίζονται, αποκλειστικά, για την εξυπηρέτηση 

των σκοπών ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου και απαγορεύεται να 

χρησιμοποιούνται χωρίς την άδεια της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 3 του άρθρου 49. Για τον σκοπό αυτόν η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ:  

(α) Υποχρεούται να τοποθετεί στις εισόδους της οριοθετημένης περιοχής του ΕΠ διακριτή 

σήμανση, που να υποδηλώνει την ύπαρξη οργανωμένου υποδοχέα επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 
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(β) Δύναται, κατά την κρίση της, να εγκαθιστά κατάλληλα συστήματα ελέγχου της εισόδου 

στο ΕΠ και της χρήσης των υποδομών του και να αποτρέπει, εφόσον απαιτείται, τη μη 

αδειοδοτημένη ή αντισυμβατική χρήση τους. Το τελευταίο εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου εφαρμόζεται και στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και 

Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011.» 

4. Η φράση «στον Φορέα ΒΕΠΕ» στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του 

ν. 3982/2011, όπως αυτή η παράγραφος προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου του 

ν. 4605/2019 (Α΄ 52), αντικαθίσταται με τη φράση «στην ΕΑΝΕΠ». 

5. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 47 του ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η ανάπτυξη του 

Επιχειρηματικού Πάρκου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για την κοινή 

υπουργική απόφαση του άρθρου 47 του ν. 3982/2011, νοείται εφεξής η απόφαση των 

αρμόδιων Γενικών Διευθυντών της παραγράφου 1 του άρθρου 47, όπως τροποποιείται με το 

παρόν. 

7. Η μεταβολή της έκτασης και των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και των 

λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, μετά την έγκριση ανάπτυξής του, 

επιτρέπεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με 

τη διαδικασία των άρθρων 46 και 47, με την προϋπόθεση ότι η χρήση γης δεν απαγορεύει 

την επέκταση ή μεταβολή της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Στην περίπτωση αυτή 

τα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 46, παράγραφοι 1 και 2 του νόμου αυτού, θα 

υπολογίζονται επί της τελικής συνολικής έκτασης, μετά την έγκριση της επέκτασης του 

Επιχειρηματικού Πάρκου. Για μεταβολές που αφορούν συνολικά σε έκταση γης μικρότερη 

από το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) της αρχικής έκτασης και για ήσσονος σημασίας 

μεταβολές των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας των ΕΠ, δεν απαιτείται η εκ νέου 

προσκόμιση των μελετών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 46, αλλά μόνο η 

τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης και η τεκμηρίωση με τα αντίστοιχα στοιχεία και 

δικαιολογητικά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η χρήση γης είναι 

συμβατή με την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για μια μόνο 

φορά. Σε περίπτωση νέας αύξησης της συνολικής έκτασης του ΕΠ, έστω και αν αυτή είναι 

πάλι μικρότερη του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ακολουθείται κανονικά η διαδικασία των 

άρθρων 46 και 47.» 

6.Το εδάφιο γ΄  της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25%, υπολογιζόμενο επί της 

συνολικής επιφάνειας του ΕΠ. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του ΕΠ με 

ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση (ενδεικτικά αυτοκινητόδρομοι, εθνικές και επαρχιακές 

οδοί, κόμβοι κ.λπ.) καθώς και κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που περιλαμβάνονται σε 

ζώνη κατά μήκος του Ενεργού Δικτύου της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως αυτό 

ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 3891/2010 και για τη χρήση που προβλέπεται στο στοιχείο ε΄  

της παραγράφου 1 του άρθρου 6α του ιδίου αυτού νόμου. Οι χώροι υψηλού πρασίνου 

περιμετρικά του ΕΠ ορίζονται σε 6% κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ 

Τύπου Α΄ και σε 5% επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Β` και Γ`. Οι χώροι υψηλού 
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πρασίνου περιμετρικά του ΕΠ συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων του ΕΠ. Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται 

κατά ανώτατο όριο σε 3% στη συνολική επιφάνεια του ΕΠ». 

7. Μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 3982/2011 προστίθενται εδάφια 

ως εξής: 

«Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα Επιχειρηματικά Πάρκα αποκτούν δικαίωμα επί του 

χώρου εγκατάστασής τους είτε με τη μεταβίβαση σε αυτές από τον ιδιοκτήτη της κυριότητας 

οικοπέδων και οικοδομημάτων που βρίσκονται σε αυτά είτε με τη σύσταση επ` αυτών άλλου 

εμπράγματου δικαιώματος είτε με την εκμίσθωση αυτών ή με άλλη ενοχική σχέση. 

Επιπροσθέτως με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο καθώς και στις διατάξεις του 

άρθρου 3 του ν. 4458/1965 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 ν. 2545/1997, η 

εγκατάσταση επιχείρησης μπορεί να γίνει και με σύσταση δικαιώματος επιφάνειας όπως 

αυτό ορίζεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011. 

Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτών γίνεται λόγος για δημόσιο κτήμα, θα νοείται για τις 

ανάγκες του παρόντος γηπέδου σε Οργανωμένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και 

Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, ενώ 

ως «κύριος» που μπορεί να συστήσει το δικαίωμα επιφάνειας νοείται: α) η ΕΑΝΕΠ 

προκειμένου για γήπεδα Επιχειρηματικών Πάρκων του παρόντος μέρους, β) ο φορέας 

ίδρυσης Β.Ε.ΠΕ. προκειμένου για γήπεδα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών του 

ν. 2545/1997 και γ) ο φορέας οργάνωσης και εκμετάλλευσης προκειμένου για γήπεδα 

Βιομηχανικών Περιοχών του ν. 4458/1965. Στο περιεχόμενο του δικαιώματος επιφάνειας του 

παρόντος άρθρου είναι δυνατό να περιλαμβάνονται, εκτός από τους όρους της παραγράφου 

1 του άρθρου 20 του ν. 3986/2011, και πρόσθετοι όροι που αφορούν στην άσκηση της 

δραστηριότητας της επιχείρησης του Επιφανειούχου, τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό 

Λειτουργίας και γενικά όροι που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας και 

βιωσιμότητας του Οργανωμένου Υποδοχέα.» 

8. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 

«11. Οι επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης 

λειτουργίας του ν. 4442/2016 που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς 

γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016.»  

9. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:  

«12.  Οι όροι που διέπουν τις εγκαταστάσεις και την άσκηση της δραστηριότητας των 

εγκατεστημένων επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την κανονιστική προέλευσή τους 

(Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, Κανονισμός 

Λειτουργίας, πρότυπα λειτουργίας κ.λπ.) δεσμεύουν τον φορέα της επιχείρησης ακόμη και 

αν οι εγκαταστάσεις της εν λόγω επιχείρησης δεν λειτουργούν. Σε περίπτωση οριστικής 

διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας και διαπιστωμένης αφερεγυότητας της 

εγκατεστημένης επιχείρησης, η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ οφείλει να ενημερώνει άμεσα εγγράφως τις 

αρμόδιες αρχές και να συνεργάζεται μαζί τους, προκειμένου οι τελευταίες να θέτουν σε 

εφαρμογή τους όρους και τις διατάξεις που αφορούν στην πρόληψη και αποκατάσταση των 

κινδύνων σε περίπτωση διακοπής της αδειοδοτημένης εγκατάστασης ή δραστηριότητας.»  

10. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: 
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«13. Η ΕΑΝΕΠ ή, μετά τη μεταβίβαση της διοίκησης και διαχείρισης του Επιχειρηματικού 

Πάρκου, η ΕΔΕΠ έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 

(ΗΜΑ) που αφορούν στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων 

ευθύνης τους. Η διαδικασία θα προβλέπεται ειδικά στον Κανονισμό Λειτουργίας.» 

11. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 55Α του ν. 3982/2011, όπου αναφέρεται ο  

«ν. 4085/1965» διορθώνεται σε «ν. 4458/1965». 

12.Στο άρθρο 55 του ν. 3982/2011, προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής: 

«5. Υφιστάμενες εξωτερικές υποδομές, ιδιωτικές ή δημόσιες, δύναται να χρησιμοποιούνται 

από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε ένα ΕΠ, εφόσον συμφωνεί ο φορέας διαχείρισής 

τους. Οι διευκολύνσεις που τυχόν απαιτούνται όπως, τροποποίηση της άδειας λειτουργίας 

της υποδομής, τεχνικές μεταβολές των εγκαταστάσεων της υποδομής κ.λπ., γίνονται με 

φροντίδα και δαπάνες του φορέα του ΕΠ.» 

13. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 56Β του ν. 3982/2011 προστίθεται 

η φράση:  «με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν αίτησης της 

ΕΑΝΕΠ». 

14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. α. Στα Επιχειρηματικά Πάρκα ή στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση για την οποία έχει 

εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 και έχει συσταθεί η ΕΑΝΕΠ, τα 

ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, 

συλλογής απορριμμάτων και τις άλλες υπηρεσίες για τις οποίες οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 

εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη, υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών 

που γίνεται ειδικά για το συγκεκριμένο Επιχειρηματικό Πάρκο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

17 του ν. 1080/1980.  

β. Κατ΄ εξαίρεση των γενικών προβλέψεων περί παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από τους 

Ο.Τ.Α. α΄  βαθμού, τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να τις παρέχει στις εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις η ΕΑΝΕΠ, ή η ΕΔΕΠ μετά τη μεταβίβαση της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου, κατόπιν έγγραφης δήλωσης που απευθύνει προς τον οικείο Ο.Τ.Α. το αργότερο έως 

τις 31 Αυγούστου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης και ειδικά για την οικονομική 

χρήση 2020 μέχρι τις 30.11.2019. Η έγγραφη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών αναδείχθηκαν κατόπιν 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Στη περίπτωση που η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ ασκήσουν το εν λόγω 

δικαίωμα και για τις διαχειριστικές χρήσεις στις οποίες αφορά η δήλωση της ΕΑΝΕΠ ή της 

ΕΔΕΠ:  

i) Ο Ο.Τ.Α. α΄ Βαθμού υποχρεούται να απέχει από την παροχή των υπηρεσιών στα όρια του 

Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης για την οποία έχει 

εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του παρόντος. 

ii) Ο συντελεστής χρέωσης των δημοτικών τελών και φόρων στις επιχειρήσεις που 

εγκαθίστανται στο Επιχειρηματικό Πάρκο και στην ΕΑΝΕΠ ή στην ΕΔΕΠ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το χαμηλότερο συντελεστή που καθορίζει ο Ο.Τ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία 

χρήσης που βρίσκεται εκτός του Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιομηχανικής 

Συγκέντρωσης. 

iii) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις 

δια του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προορίζεται για την κάλυψη των 
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δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών και αποδίδεται απευθείας από τον πάροχο 

ηλεκτρικής ενέργειας με κατάθεσή του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΝΕΠ ή της 

ΕΔΕΠ που έχει γνωστοποιηθεί με τη δήλωση των προηγούμενων εδαφίων. Εφόσον το ποσό 

που αποδίδεται κατά το προηγούμενο εδάφιο επαρκεί για να καλύψει το κόστος της 

παροχής των ανταποδοτικών υπηρεσιών από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ, το υπόλοιπο είκοσι τοις 

εκατό (20%) των καταβαλλομένων τελών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., λογιζόμενο ως 

ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης 

Βιομηχανικής Συγκέντρωσης εντός των διοικητικών του ορίων.  

γ. Για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που οφείλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ 

βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62), για τα ακίνητα στα 

Επιχειρηματικά Πάρκα ή στις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί 

η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη 

αποκλειστικά η επιφάνεια των κτισμάτων. 

δ. Οι προβλέψεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται, με ανάλογη προσαρμογή, και 

στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 

41 του παρόντος.» 

15. Στο άρθρο 58 του ν. 3982/2011 μετά την παράγραφο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 7, 

ως εξής:  

«7. Η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ σε περίπτωση μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης σύμφωνα 

με την παράγραφο 2, δύναται, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης προς τον Δήμο στα διοικητικά 

όρια του οποίου εμπίπτει το Επιχειρηματικό Πάρκο, να εκτελεί αντί του εκάστοτε αρμόδιου 

φορέα τις ενέργειες συλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός του 

Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15).» 

16.Τα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011 

αντικαθίστανται ως εξής:  

«1. Κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση 

της έκτασης κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 46, καθώς και έκτασης εντός 

Επιχειρηματικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται 

να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου απαλλάσσεται 

από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Η επιχείρηση που ωφελείται 

αυτού του κινήτρου, οφείλει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

να μην μεταβιβάσει σε τρίτο την εν λόγω έκταση και να λειτουργήσει σε αυτήν 

δραστηριότητα του άρθρου 43 παράγραφος 1 για το ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον. 

Ομοίως απαλλάσσεται από τον φόρο η μεταβίβαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 48.» 

17. Η παράγραφος 4 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011 καταργείται. 

18. Η παράγραφος 9 (ήδη 8) του άρθρου 62 του ν. 3982/2011 τροποποιείται ως εξής:  

«8. Τα κίνητρα του παρόντος άρθρου αφορούν μόνο τα Επιχειρηματικά Πάρκα των 

περιπτώσεων α΄  έως και ε΄  της παραγράφου 1 του άρθρου 41, καθώς και τις ΒΙ.ΠΕ. του ν. 

4458/1965 και Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/1997 για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται 

παράλληλα και τα κίνητρα που προβλέπονται στους νόμους αυτούς, με την προϋπόθεση 

τήρησης των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.» 

19. Μετά το άρθρο 62 του ν. 3982/2011 εισάγεται άρθρο 62Α ως εξής:  
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«Άρθρο 62Α    

Διαμεσολάβηση 

 

Κάθε διαφορά εκ συμβάσεως ή εκ του νόμου, η οποία ανακύπτει μεταξύ εγκατεστημένης 

επιχείρησης αφενός και του φορέα διαχείρισης του Οργανωμένου Υποδοχέα Μεταποιητικών 

Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΔ) αφετέρου, δύναται να υπάγεται στη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης, αναλογικά εφαρμοζόμενων των διατάξεων των άρθρων 183-185 του ν. 

4512/2018 ( Α΄ 5).» 

20. Στο άρθρο 63 ν. 3982/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 10, ως εξής:  

«10. Στις διατάξεις του παρόντος Μέρους οι οποίες εφαρμόζονται και στους λοιπούς 

οργανωμένους υποδοχείς της παραγράφου 4 του άρθρου 41, όπου αναφέρεται η «ΕΑΝΕΠ» 

και η «ΕΔΕΠ», νοείται αντίστοιχα: α) ο Φορέας Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης και ο Φορέας 

Διοίκησης και Διαχείρισης στις ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4458/1965 ή β) ο Φορέας Ίδρυσης και ο Φορέας 

Διοίκησης και Διαχείρισης στις Β.Ε.ΠΕ. του ν. 2545/1997.» 

21. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) προστίθεται εδάφιο 

ως εξής: 

«Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύναται να κατατάσσονται σε χαμηλότερη κατηγορία 

έργα που ευρίσκονται ή οι δραστηριότητες που ασκούνται εντός επιχειρηματικών πάρκων 

του Μέρους Τρίτου του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) που έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων.» 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Άρθρο 13 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48Α του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, 

εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης 

βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι 

δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.» 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των 

δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.07.2016 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2471) ή των εγκαταστάσεων που μετά από εκσυγχρονισμό 

ή επέκταση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκειται σε καθεστώς 

γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 

του ν. 4442/2016. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης 

λειτουργίας εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου που είχαν 

ήδη υποβληθεί κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος δεν εξετάζονται και οι φάκελοι 

επιστρέφονται στον αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή 
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γνωστοποίησης λειτουργίας. Ως παράβολο της γνωστοποίησης λειτουργίας θεωρείται το 

παράβολο που είχε κατατεθεί για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας.» 

3. Η παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«9α. Από την έκδοση της απόφασης του επόμενου εδαφίου, κάθε αναφορά στην κείμενη 

νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση καταργείται και εφεξής νοείται ως αναφορά 

στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης. 

Το αργότερο μέχρι τις 30.6.2020, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατατάσσονται εκ νέου στις κατηγορίες της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), οι μεταποιητικές δραστηριότητες 

που προβλέπονται στις διατάξεις της απόφασης υπ’ αριθμόν 3137 /191/ Φ.15/ 21.3.2002 (Β΄ 

1048) των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την 

υπ’ αριθμόν 13234/ 800/ Φ.15/ 16.11.2012 όμοια (Β’ 3251), την υπ’ αριθμόν 10432/ 1115/ 

Φ.15/ 17.9.2014 όμοια (Β΄ 2604), την υπ’ αριθμόν Φ.15/ 48/ 5/ 7.1.2014 όμοια (Β΄ 27), την 

υπ’ αριθμόν 132894/ 1751/ Φ.15/ 4.12.2017 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 4412) και την υπ’ αριθμόν 

89209/1187/Φ.15/ 37.8.2018 όμοια (Β΄ 3675).  

9β. Δραστηριότητες που ασκούνται νόμιμα κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής 

απόφασης της προηγούμενης παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα 

ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης του 

ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες για 

τριάντα (30) έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής, εάν εν τω μεταξύ δεν επέλθουν άλλες 

μεταβολές του στρατηγικού και ρυθμιστικού σχεδιασμού. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, 

οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να 

εκσυγχρονίζονται, εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισμός τους δεν οδηγούν σε 

υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.»  

 

ΜΕΡΟΣ Η΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α΄ 230) «ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

Άρθρο 14 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στη θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των 

οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα και διέπει τη 

λειτουργία τους σε ορισμένο χώρο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού είναι δυνατόν να προστίθενται 

οικονομικές δραστηριότητες υπαγόμενες στις διατάξεις του παρόντος.» 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Η άσκηση των ανωτέρω οικονομικών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη. Περιορισμοί στην 

ελευθερία άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας είναι ανεκτοί, εφόσον 

ισχύουν οι εξής σωρευτικά συντρέχουσες περιστάσεις: 
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 (α) δικαιολογούνται από συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος, 

 (β) καθορίζονται σαφή και αντικειμενικού χαρακτήρα κριτήρια, βάσει των οποίων 

ανατίθενται και ασκούνται οι σχετικές αρμοδιότητες της Διοικήσεως, 

 (γ) δικαιολογούνται επαρκώς από την ειδική φύση του αντικειμένου της ρυθμίσεως, και 

 (δ) κινούνται εντός των ορίων που χαράσσει η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.» 

3.  Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 4442/2016. 

4. Το άρθρο 3 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 3 

Γενικές αρχές 

1. Με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων, κάθε φορέας μπορεί να ασκήσει οικονομική 

δραστηριότητα χωρίς περιορισμό, τηρουμένων των προβλεπομένων από την κείμενη 

νομοθεσία φορολογικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και της 

εγγραφής του στο γενικό εμπορικό μητρώο κατά περίπτωση.  

2. Αν η άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας έχει ως συνέπεια την πρόκληση 

κινδύνων, οι οποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δημοσίου συμφέροντος και ιδιαίτερα 

την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την 

εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, 

την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή της οικονομίας των ορεινών, 

νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών, τότε, και μόνον τότε, προκύπτει ανάγκη υπαγωγής 

στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης. Η υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς 

γνωστοποίησης ή έγκρισης κρίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα του κάθε κινδύνου. Το 

προηγούμενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης περισσότερων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

3. Η υπαγωγή ορισμένης οικονομικής δραστηριότητας ή ομάδας δραστηριοτήτων σε 

καθεστώς διαδικασίας γνωστοποίησης ή έγκρισης καθορίζεται, αντίστοιχα, με τα προεδρικά 

διατάγματα των άρθρων 5 και 7 του παρόντος νόμου.  

4. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς της προηγούμενης 

παραγράφου, η οικονομική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και χωρίς τήρηση των 

προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό την επιφύλαξη 

της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν την εν λόγω 

δραστηριότητα. 

5. Κατά την υπαγωγή ορισμένης δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης 

γνωστοποίησης ή έγκρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί να προβλέπεται η 

διατήρηση όρων και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας ή να αντικαθίστανται οι όροι 

αυτοί ή και να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που περιορίζουν την άσκηση 

της οικονομικής ελευθερίας, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία του δημοσίου 

συμφέροντος όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.  

6. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ότι η οικονομική δραστηριότητα ασκείται ύστερα από 

έγκριση, οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αυτοψίες και ελέγχους και 

να ζητούν την προσκόμιση των αναγκαίων πράξεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή 

εγγράφων, προκειμένου να χορηγήσουν την έγκριση.» 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται το περιεχόμενο 

και η διαδικασία της γνωστοποίησης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με τις 

αρχές του επόμενου άρθρου, η σχετική διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων 

που έχουν γνωστοποιηθεί, οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση προκειμένου 

να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους δραστηριότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην 

έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του 

ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο 

ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από τον 

φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.» 

6. Η παραράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται τα 

δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση της, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής 

της διαδικασίας έγκρισης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούμενης 

έγκρισης στον φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.» 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 καταργείται 

8. Μετά το άρθρο 8 του ν. 4442/2016 προστίθεται νέο άρθρο 8α ως εξής: 

«Άρθρο 8α  

1. Στις οικονομικές δραστηριότητες που υπόκεινται τόσο σε καθεστώς γνωστοποίησης όσο 

και σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, μέρος ή το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της 

κείμενης νομοθεσίας μπορεί να είναι και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων, τα οποία 

πρέπει να είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εξασφάλιση της προστασίας του δημοσίου 

συμφέροντος. Σε περίπτωση εφαρμογής προτύπου για το σύνολο των όρων και 

προϋποθέσεων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας που υπόκειται σε καθεστώς 

έγκρισης λειτουργίας, η δραστηριότητα απαλλάσσεται από την έγκριση λειτουργίας και 

μεταπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης. 

2. Η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα για την 

άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας πραγματοποιείται από ανεξάρτητους 

οργανισμούς, οι οποίοι διαπιστεύονται προς τούτο σύμφωνα με την κείμενη ελληνική 

νομοθεσία. Οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης ενός φορέα με συγκεκριμένα πρότυπα 

σύμφωνα με τον παρόντα νόμο μπορεί να είναι κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου, εφόσον διαπιστευθεί σχετικά από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από 

άλλον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ε.Ε., σύμφωνα με την κείμενη 

ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία. Το ΕΣΥΔ εποπτεύει τους οργανισμούς αξιολόγησης 

συμμόρφωσης που έχουν διαπιστευθεί από αυτό σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και 

συνεργάζεται με τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης των κρατών - μελών 

της Ε.Ε. σχετικά με οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης, που έχουν διαπιστευθεί από 

αυτούς και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν στην 

Ελλάδα οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 
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3. Η συμμόρφωση των φορέων οικονομικών δραστηριοτήτων με τα πρότυπα, η οποία 

αποδεικνύεται με την λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, περιλαμβάνεται ως 

πληροφορία στη γνωστοποίηση ή τίθεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης λειτουργίας. 

4. Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 

7, κατά περίπτωση, και μετά από εισήγηση του ΕΣΥΠ, καθορίζονται, τροποποιούνται ή 

καταργούνται τα πρότυπα για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, η οποία ασκείται 

υπό το καθεστώς γνωστοποίησης ή/και έγκρισης λειτουργίας αντίστοιχα. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΥΔ 

καθορίζονται τα πρόσωπα που μπορούν να διαπιστευθούν ως οργανισμοί αξιολόγησης 

συμμόρφωσης, η διαδικασία πιστοποίησης, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το 

εγχειρίδιο ποιότητας, τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των 

αξιολογούμενων εγκαταστάσεων, το σύστημα διαχείρισης και ενστάσεων, τον τρόπο 

τήρησης του μητρώου που πρέπει να τηρεί κάθε οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο.» 

9. Στον ν. 4442/2016 προστίθεται άρθρο 8β ως εξής: 

«Άρθρο8β 

Γενικές Αρχές Πιστοποίησης 

 1. Κάθε φορέας ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα για την οποία 

σύμφωνα με τον παρόντα νόμο απαιτείται πιστοποίηση, μπορεί να επιλέγει τον οργανισμό 

αξιολόγησης συμμόρφωσης που επιθυμεί από το Μητρώο Οργανισμών Αξιολόγησης 

Συμμόρφωσης. 

 2. Οι οικονομικοί όροι για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης συμφωνούνται μεταξύ 

του οργανισμού αξιολόγησης συμμόρφωσης και του ενδιαφερόμενου προσώπου. Οι 

συμφωνίες παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης περιλαμβάνουν το σύνολο των όρων υπό τους 

οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες πιστοποίησης και δεν μπορούν να ρυθμίζουν ταυτόχρονα 

άλλες τυχόν συναλλαγές των συμβαλλόμενων μερών. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι 

αυτοδίκαια άκυρη. 

 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση 

συναρμόδιου Υπουργού μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΥΔ μπορούν να καθορίζονται 

τυποποιημένα σχέδια συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης για 

συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα. Για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 1 του 

παρόντος, οι όροι των τυποποιημένων σχεδίων συμβάσεων μπορεί κατά περίπτωση να είναι 

εν όλω ή εν μέρει δεσμευτικοί για τους διοικούμενους ή να μην έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα 

για τα συμβαλλόμενα μέρη.» 

10. Στον ν. 4442/2016 προστίθεται άρθρο 8γ ως εξής: 

«Άρθρο 8γ   

Επιλογή προτύπων 

1. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα έχουν ορισθεί σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρμόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν 

ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά υπάρχουν διεθνή πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν ούτε διεθνή πρότυπα αλλά 

υπάρχουν ελληνικά πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
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εφαρμόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα, υιοθετούνται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο εθνικά πρότυπα και υιοθετηθούν μεταγενέστερα 

ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, αυτά εφαρμόζονται άμεσα σύμφωνα με τη διαδικασία του 

παρόντος άρθρου και αντικαθιστούν τα μέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν διεθνή πρότυπα και υιοθετηθούν μεταγενέστερα ευρωπαϊκά, αυτά εφαρμόζονται 

άμεσα σύμφωνα με το παρόν άρθρο και αντικαθιστούν τα μέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα.» 

11. Στο άρθρο 12 του ν. 4442/2016 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: 

«3. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αναθέτουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση 

συγκεκριμένων αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας. 

4. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε αρμόδιες για τη χορήγηση έγκρισης αρχές 

κατά το παρόν άρθρο δημοσιεύουν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, την 

επωνυμία και τον αριθμό εμπορικού μητρώου των επιχειρήσεων στις οποίες παρείχαν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και τον χρόνο και το 

αντικείμενο των υπηρεσιών που παρείχαν κατά τα τελευταία τρία έτη. Οι περιορισμοί των 

προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ή στις αρμόδιες αρχές κατά το παρόν 

άρθρο καταλαμβάνουν και τα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με αυτά. 

Παρέχοντες υπηρεσίες σε φορείς οι οποίοι αιτούνται έγκριση λειτουργίας δεν μπορούν για 

την ίδια αίτηση έγκρισης λειτουργίας να παρέχουν και υπηρεσίες στις αρχές οι οποίες είναι 

αρμόδιες για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας.» 

12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4442/2016 προστίθενται δεύτερο και τρίτο  

εδάφια ως εξής: 

«Η αρμόδια Αρχή μπορεί να εξουσιοδοτεί αναγνωρισμένους/διαπιστευμένους ιδιωτικούς 

φορείς/οργανισμούς να αναλαμβάνουν, πλήρως ή εν μέρει, την διενέργεια ελέγχων των 

όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οργανισμός 

αξιολόγησης συμμόρφωσης δεν μπορεί για την ίδια υπόθεση να παρέχει υπηρεσίες 

πιστοποίησης σε φορέα, του οποίου τη συμμόρφωση σε πρότυπα, σύμφωνα με το παρόν, 

αξιολογεί. Η απαγόρευση ισχύει και για πρόσωπα που ελέγχουν ή ελέγχονται από 

οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης ή συμμετέχουν σε οργανισμό αξιολόγησης 

συμμόρφωσης.» 

13. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4442/2016 αντικαθίστανται ως εξής: 

«2 .Όταν η αρμόδια Αρχή αποφασίζει να ενεργεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, καθορίζει τις σχέσεις συνεργασίας με τους οργανισμούς που ενεργούν 

για λογαριασμό της. Οι σχέσεις συνεργασίας ρυθμίζονται με γραπτή και χωρίς διακρίσεις 

συμφωνία ή ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις, όπου εκτίθενται τα συγκεκριμένα καθήκοντα και 

ο ρόλος των οργανισμών. 

3. Όταν η αρμόδια Αρχή θεωρεί ότι κάποιος αναγνωρισμένος οργανισμός ευρίσκεται σε 

αδυναμία εκτέλεσης, για λογαριασμό της, των καθηκόντων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη σχετική 

εξουσιοδότηση.  

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε αρμόδιου 

Υπουργού καθορίζονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία με τους ιδιωτικούς 
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φορείς, η ειδική διαδικασία ανάθεσης σε αυτούς, οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για τους 

ιδιωτικούς φορείς, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της 

ανάθεσης, οι απαιτήσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη προσόντων για τη διεξαγωγή των 

ενεργειών που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με το παραπάνω θέμα.» 

14. Η παράγραφος  2 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 

και 7 του παρόντος περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε 

καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του παρόντος εκδίδονται έως τις 31.12.2020. Μετά την 

άπρακτη παρέλευση της άνω ημερομηνίας, κάθε οικονομική δραστηριότητα, εξαιρουμένων 

όσων ασκούνται ελεύθερα, θα θεωρείται ότι εμπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης. Σε 

αυτήν την περίπτωση ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας θα γνωστοποιεί στις 

αρμόδιες Αρχές του άρθρου 13 παράγραφος 1 του παρόντος ότι προτίθεται να κάνει έναρξη 

της οικονομικής του δραστηριότητας υποβάλλοντας συγχρόνως υπεύθυνη δήλωση ότι 

πληροί τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ότι 

κατέχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας. Η αρμόδια Αρχή μπορεί να 

ασκήσει έλεγχο της σύννομης λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

παρόντος.  

 

 

ΜΕΡΟΣ Θ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 15 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011 τροποποιείται ως εξής: 

«5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να ζητήσουν τη γνωμοδότηση του Κεντρικού 

Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, εντός 

δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις 

από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο 

καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία του 

συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες 

γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 τροποποιείται ως εξής: 

«1. Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και 

δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 του άρθρου 1 είναι η οικεία Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της 

αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 τροποποιείται ως εξής: 

«4. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο προϊστάμενος της αρμόδιας Γενικής 

Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορούν να ζητήσουν τη γνωμοδότηση 

453



 

 

 

 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο 

άρθρο 13, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης 

της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον είτε: α) δεν έχουν 

διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως 

ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή 

και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις 

διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης 

τεκμηρίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.» 

4. Προστίθεται παράγραφος 1α μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 

209), η οποία έχει ως εξής: 

«1α. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να υποβάλει προς την αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή, αντί για φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, μόνο την τεχνική περιγραφή της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, εάν ο σκοπούμενος 

εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των παραπάνω έργων είναι σύμφωνος 

με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 

οφείλει να αποφασίσει σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός εάν απαιτείται υποβολή 

φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, οπότε και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις 

ακόλουθες παραγράφους, ή εάν δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Εάν η ως 

άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε τεκμαίρεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της 

ισχύουσας ΑΕΠΟ.» 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011, προστίθενται εδάφια ως 

εξής: 

«Οι πιστοποιημένοι αξιολογητές ΜΠΕ μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και μέσω 

νομικών προσώπων, στα οποία συμμετέχουν ή με τα οποία συνδέονται συμβατικά. Τα 

νομικά αυτά πρόσωπα εγγράφονται επίσης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η έννοια του όρου Πιστοποιημένος Αξιολογητής 

ΜΠΕ περιλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο.» 

6. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση 

του έργου τους και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την 

εγγραφή τους στο Μητρώο, είτε πρόκειται για φυσικά, είτε για νομικά πρόσωπα,». 

7. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του 

ν. 4014/2011, ως εξής: 

 «Για τις επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν εγκαταστάσεις σε διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης στο ΗΠΜ ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση 

για την υποβολή φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η εταιρεία διατηρεί την κεντρική 

πρόσβαση στο ΗΠΜ στο σύνολο των φακέλων αδειοδότησης των εγκαταστάσεων της.» 

8. Προστίθεται η περίπτωση (η) στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 4014/2011, ως εξής: 

«(η) Οι μελετητές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν πρόσβαση στο ΗΠΜ και 

αποκλειστικά στον φάκελο αδειοδότησης που τους έχει ανατεθεί, μόνο κατόπιν έγκρισης του 

φορέα του έργου.» 
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Άρθρο 16 

Είσπραξη οφειλόμενου ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. 

 

Το οφειλόμενο αντάλλαγμα για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας της περιόδου 2007-2011 που 

δεν έχει αποδοθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης και σύμφωνα με 

σχετικά στοιχεία που διαθέτει, ιδίως, από τον αρμόδιο διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού 

ΥΚΩ. Ο αρμόδιος διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ, σύμφωνα με το άρθρο 55 του 

ν. 4001/2011, οφείλει να αποδώσει το αντάλλαγμα αυτό στη ΔΕΗ Α.Ε. χωρίς άλλη 

διαδικασία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό το ανωτέρω κόστος παροχής ΥΚΩ της περιόδου 2007-2011, με 

αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ, η οποία προστίθεται στις 

προβλεπόμενες πιστώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του 

ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Άρθρο 17 

Δασικοί συνεταιρισμοί 

 

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4423/2016 (A΄ 182) 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«(α) Είναι έμπορος ξυλείας ο ίδιος ή η/ο σύζυγος αυτού.»  

2. Στο π.δ. 126/1986 (Α΄ 44) προστίθεται άρθρο 13 με τίτλο «Ειδικές Διατάξεις» ως εξής: 

«Άρθρο 13 

Ειδικές Διατάξεις 

 

Για το διαχειριστικό έτος 2020, οι προθεσμίες των άρθρων 2 και 3 του παρόντος ορίζονται 

ως ακολούθως: 

α) Έως τις 10 Απριλίου 2020, οι ΔΑ.Σ.Ε. που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 47 

του ν. 4423/2016 υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος 

στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία.  

β) Έως τις 30 Απριλίου 2020, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει 

την απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος.  

γ) Έως τις 15 Μαΐου 2020, ο ΔΑ.Σ.Ε. οφείλει να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής της 

παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.  

δ) Η αρμόδια Δασική Υπηρεσία οφείλει να εγκαταστήσει τον ΔΑ.Σ.Ε. στο δάσος εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή αίτησης εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση έως 

τις 15 Ιουνίου 2020. Αν ο ΔΑ.Σ.Ε. δεν υπογράψει τη δήλωση της ως άνω περίπτωσης (γ) εντός 

της οριζόμενης προθεσμίας ή δεν ζητήσει την εγκατάσταση εντός τριάντα (30) ημερών από 

την υπογραφή της, κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται για δύο (2) χρόνια από όλους τους 

τρόπους εκμετάλλευσης.» 
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Άρθρο 18 

Απόδοση εσόδων σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

φορείς 

 

Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την απόδοση σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας φορείς, των εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ αυτών μέσω του 

Κρατικού Προϋπολογισμού και δεν αποδόθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2018 λόγω μη 

δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης από τον διατάκτη, δύναται να 

πραγματοποιηθεί σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικονομικού έτους 2019, κατά παρέκκλιση των περί 

αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας 

και κανονικότητας των δημοσίων δαπανών. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι΄ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

Άρθρο 19 

 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 128 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής: 

«10.  Ελεγκτής: α) ο δημόσιος υπάλληλος της εποπτεύουσας αρχής με αρμοδιότητα την 

άσκηση εποπτείας, β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται, κατά 

παραχώρηση αρμοδιότητας από την εποπτεύουσα ή άλλη δημόσια αρχή, αρμοδιότητα 

άσκησης ελέγχων.» 

2. Στο άρθρο 128 του ν. 4512/2018 προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής: 

«21. Οριζόντιοι Οδηγοί: κείμενα αρχών και βασικών κατευθύνσεων ως προς τη μεθοδολογία 

για την ανάπτυξη και εφαρμογή με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο από τις αρμόδιες 

εποπτεύουσες αρχές των εργαλείων εποπτείας του παρόντος.» 

3. Μετά το άρθρο 130 του ν. 4512/2018 προστίθεται νέο άρθρο 130Α  ως εξής: 

 

                              «Άρθρο 130Α 

                 Πρωτόκολλα συνεργασίας 

 

1. Εφόσον σε κάποιο πεδίο εποπτείας υφίσταται κεντρική ή κεντρικές αρμόδιες αρχές οι 

οποίες μεταβιβάζουν το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων τους σε άλλη υπηρεσία ή φορέα, 

συντάσσονται υποχρεωτικά πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ τους τα οποία δημοσιεύονται 

στον διαδικτυακό τόπο και των δύο αρχών και μνημονεύονται στην εντολή ελέγχου που 

επιδεικνύει ο ελεγκτής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 148. Τα πρωτόκολλα 

συνεργασίας συντάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε μία δραστηριότητα ελέγχεται για το ίδιο 

ζήτημα από μία κάθε φορά αρχή.»  

2. Τα πρωτόκολλα συνεργασίας του άρθρου 130Α του ν. 4512/2018 εκδίδονται εντός δώδεκα 

(12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως 

άνω προθεσμίας, και ελλείψει πρωτοκόλλου συνεργασίας, ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα να 
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αρνηθεί τον έλεγχο ελλείψει νόμιμης εντολής ελέγχου και αρμοδιότητας κατά τα οριζόμενα 

στην περίπτωση της περίπτωσης β΄ του άρθρου 155.» 

4. Στο άρθρο 131 παράγραφος 1 του ν. 4512/2018 προστίθεται νέο εδάφιο μετά την 

περίπτωση ιε΄ ως εξής:  

«Οι εποπτεύουσες αρχές κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή των εργαλείων εποπτείας του 

παρόντος νόμου ακολουθούν τη μεθοδολογία που προβλέπεται στους Οριζόντιους Οδηγούς 

που εκδίδει η Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για 

το επιχειρηματικό περιβάλλον του άρθρου 133 του παρόντος.» 

5. Στο άρθρο 133 παράγραφος 3β περίπτωση εε΄ του ν. 4512/2018 προστίθεται νέο εδάφιο 

ως εξής:  

«Εκδίδει και επικαιροποιεί Οριζόντιους Οδηγούς με τις βασικές κατευθύνσεις ως προς τη 

μεθοδολογία για την ανάπτυξη και εφαρμογή των εργαλείων εποπτείας του παρόντος 

νόμου, οι οποίοι επικυρώνονται από την Ο.Δ.Ε. του άρθρου 134 του παρόντος.» 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του ν. 4512/2018, προστίθενται τρεις νέες 

περιπτώσεις κε΄, κστ΄και κζ΄ και νέο εδάφιο ως εξής: 

«κε΄. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. 

κστ΄. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. 

κζ΄. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. 

Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων κατά 

περίπτωση.» 

7. Στο άρθρο 134 παράγραφος 2 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: 

«δ. Η  Ο.Δ.Ε. επικυρώνει τους Οριζόντιους Οδηγούς.» 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 139 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχων που καταρτίζεται από την 

εποπτεύουσα αρχή και βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου και τη συχνότητα των 

ελέγχων των άρθρων 137 και 138.» 

9. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 140 του ν. 4512/2018, προστίθεται παράγραφος 7α 

ως εξής: 

«7α. Η εποπτεύουσα αρχή καταχωρίζει τις καταγγελίες υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή 

και μεριμνά ώστε ο καταγγέλλων να δύναται να προβεί ο ίδιος απευθείας σε ηλεκτρονική 

καταγγελία. Εάν η καταγγελία λαμβάνεται με άλλο μέσο, η εποπτεύουσα αρχή προβαίνει 

στην ηλεκτρονική καταχώριση αυτής.» 

10. Η παράγραφος 8 του άρθρου 140 του ν. 4512/2018 τροποποιείται ως εξής:  

«8. Με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής καθορίζονται οι 

διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια, πλέον αυτών της παραγράφου 2, και ο συνδυασμός 

αυτών για την αξιολόγηση της καταγγελίας και για την παραπομπή της, εφόσον αυτό 

κρίνεται απαραίτητο, στο επόμενο στάδιο διαχείρισης, η προτυποποιημένη μορφή της 

ηλεκτρονικής καταχώρισης της καταγγελίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 

11. Στο άρθρο 152 προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: 

«8. Σε κάθε εποπτεύουσα αρχή συντάσσεται μητρώο ελεγκτών το οποίο κοινοποιείται 

ετησίως στο αρμόδιο Υπουργείο και στη Διεύθυνση του άρθρου 133, η οποία συντάσσει 

ενιαίο μητρώο ελεγκτών. Στο μητρώο εντάσσεται κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στον ορισμό 

του ελεγκτή όπως ορίζεται στο άρθρο 128.  
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9. Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

στα οποία παραχωρείται η σχετική αρμοδιότητα από την εποπτεύουσα αρχή για την 

υποβοήθηση του έργου τους. Τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιούνται για τον σκοπό αυτόν από 

διαπιστευμένο φορέα και τα νομικά πρόσωπα διαπιστεύονται για την άσκηση των εκάστοτε 

κατά παραχώρηση αρμοδιοτήτων. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού 

ορίζονται οι κατά παραχώρηση αρμοδιότητες, ο τρόπος παραχώρησης, η διαπίστευση των 

προσώπων που αναλαμβάνουν τις σχετικές αρμοδιότητες, ο τρόπος άσκησης αυτών και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα.» 

12. α) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1-9 του άρθρου  173, 

όσον αφορά στα πεδία εποπτείας: ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων, ασφάλεια 

τροφίμων και προστασία του περιβάλλοντος του άρθρου 127, παράγραφος 4 εκδίδονται έως 

τις 30.06.2020. 

β) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1-9 του άρθρου 173, όσον 

αφορά στα πεδία εποπτείας: Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή 

υπηρεσιών, Ασφάλεια υποδομών και κατασκευών, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια και Υγεία 

Εργαζομένων του άρθρου 127, παράγραφος 4 εκδίδονται έως τις 31.12.2021. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA 

 

Άρθρο 20 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:  

α)  Σταθμός: ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών με τις 

πρόσθετες συσκευές τους, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή 

συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε 

σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν 

είναι μόνιμος ή προσωρινός.  

β)  Κατασκευή κεραίας: το σύστημα των κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοσημάτων με 

τις κατασκευές στήριξής τους, τα εξαρτήματα και τα λοιπά παρελκόμενα. Τα παθητικά 

κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται, επίσης, ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος 

της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο. 

γ)  Χώρος εγκατάστασης κατασκευής κεραίας: η περιοχή επί εδάφους ή το τμήμα επί κτιρίου 

που ανήκει νόμιμα κατά κυριότητα στον κάτοχο κατασκευής κεραίας ή εκμισθώνεται ή 

παραχωρείται σε αυτόν για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας. 

δ)  Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ): το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης 

άδειας κατασκευής κεραίας που διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 
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ε) Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες): η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

ελέγχου και έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 33 του ν. 

4495/2017 (Α΄ 167), όπως κάθε φορά ισχύει.  

στ)  Άδεια κατασκευής κεραίας: η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ και αποτελεί 

προϋπόθεση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας στην ξηρά. 

ζ) Δομικές κατασκευές κεραίας: οι κατασκευές στήριξης του συστήματος των κεραιών 

εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, 

πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές, οι οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών, οι οικίσκοι 

και τα ερμάρια για τη στέγαση των μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, καθώς 

και η περίφραξη, όπου απαιτείται. 

η) Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης ραδιοεπικοινωνίας: οι τεχνικές υποδομές που 

εντάσσονται στα δίκτυα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και είναι αναγκαίες για τη μετάδοση 

σήματος, μέσω καλωδίων ή ασύρματης σύνδεσης, στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο και τη 

σύνδεση ασύρματων συσκευών, για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων των πολιτών 

εντός και εκτός των αστικών περιοχών. Οι εγκαταστάσεις αυτές διέπονται από νομικό 

καθεστώς αντίστοιχο των δικτύων κοινής ωφέλειας (ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης 

κ.ο.κ.) και δεν αντιστοιχούν σε χρήσεις γης. 

θ)  Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας: η διοικητική πράξη του άρθρου 23 του παρόντος, 

η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραιών, τη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και την τοποθέτηση περίφραξης, όπου απαιτείται. 

ι)  Συνοδά έργα: κάθε άλλη εγκατάσταση που δεν προσμετράται στα πολεοδομικά μεγέθη 

του ακινήτου, που εγκαθίσταται η κατασκευή κεραίας, και η οποία είναι απαραίτητη για την 

εγκατάσταση και λειτουργία της, όπως ενδεικτικά τοιχία αντιστήριξης, δρόμοι πρόσβασης 

και φωτοβολταϊκά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του σταθμού.  

ια)  Πάρκο κεραιών: ο ειδικά καθορισμένος και ελεγχόμενος χώρος (γήπεδο) εκτός οικιστικού 

ιστού, δημόσιος ή ιδιωτικός, όπου επιτρέπεται η υποδοχή και η εγκατάσταση κατασκευών 

κεραιών. 

ιβ)  Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών: μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή στην 

οποία βρίσκονται εγκατεστημένοι ένας ή περισσότεροι δορυφορικοί σταθμοί εδάφους για 

την εκπομπή/λήψη σήματος από και προς τους τεχνητούς δορυφόρους, μαζί με τις 

υποστηρικτικές υποδομές, στο πλαίσιο και με τους περιορισμούς του εκάστοτε ισχύοντος 

Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για τη Σταθερή Δορυφορική 

Υπηρεσία.  

 

Άρθρο 21 

 Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά 

  

1. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση 

υφιστάμενης κατασκευής κεραίας στην ξηρά και με την επιφύλαξη των διατάξεων των 

άρθρων 28, 29, 34 και 38 του παρόντος νόμου απαιτείται: 

α) η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

22 του παρόντος, 
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β) η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του 

παρόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας αποτελεί 

η προηγούμενη έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, 

γ) η σύνταξη πορίσματος ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24 του παρόντος, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας, 

υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία της χορηγηθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών 

κεραίας. 

2. Για την ηλεκτροδότηση οποιασδήποτε κατασκευής κεραίας που εγκαθίσταται και 

λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η αυτοτελής σύνδεσή της με 

το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34 του παρόντος, οι 

απαιτούμενες ενέργειες για την αυτοτελή σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης των ήδη 

υφιστάμενων αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών ολοκληρώνονται μέσα σε έξι (6) μήνες 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, 

ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από 

πέντε χιλιάδες (5.000,00) μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας 

Περιφέρειας στους κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την υποχρέωση της 

παρούσας παραγράφου.  

3. Ο κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη σε εμφανές σημείο 

πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία αναγράφονται η επωνυμία του, καθώς και το 

μοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής κεραίας που επιτρέπει την αναζήτησή της στο 

δημοσίως προσβάσιμο πληροφοριακό σύστημα, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της 

ΕΕΤΤ. Οι κάτοχοι υφιστάμενων κατασκευών κεραιών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με 

την παρούσα διάταξη μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με 

απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμοδίων οργάνων, 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) μέχρι είκοσι χιλιάδες 

(20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους κατόχους κατασκευών κεραιών που 

παραβαίνουν την υποχρέωσή τους περί σήμανσης αυτών.  

4. Η ΕΕΤΤ δημοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών κεραιών, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί 

η διαδικασία αδειοδότησης, με χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS), 

καθώς και το περιεχόμενο του φακέλου της άδειας κατασκευής κεραίας. 

5. Για κάθε αίτημα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας, τροποποίησης 

κατασκευής κεραίας, επικαιροποίησης επιμέρους δικαιολογητικών ή/και τροποποίησης 

διοικητικών πράξεων που αφορούν συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας τηρείται, μέσω 

διαλειτουργικότητας με το e-Άδειες, στο ΣΗΛΥΑ φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο 

των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί 

κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης που προβλέπεται με τον 

παρόντα νόμο και είναι προσβάσιμος από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

6. Οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών και οι υπογράφοντες τις μελέτες και τις αιτήσεις που 

απαιτούνται για την αδειοδότησή τους ευθύνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για 

την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο πλαίσιο 

της διαδικασίας αδειοδότησης που καθορίζεται με τον παρόντα νόμο.  
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Άρθρο 22 

Άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ) 

 

1. Για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος 

κατασκευής κεραίας υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ αίτημα που συνοδεύεται από τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την ασφάλεια της αεροπλοΐας 

και αντίστοιχη αίτηση προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), 

β) αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης 

χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης. Ως αποδεικτικό νόμιμης χρήσης νοούνται οι 

σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την εν λόγω 

υποχρέωση, 

γ) μελέτη ραδιοεκπομπών που συνοδεύεται από τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια, που 

προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου, για την έκδοση θετικής 

γνωμοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), εφόσον απαιτείται, 

δ) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή κατά περίπτωση δήλωση υπαγωγής στις 

πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και 

ε) υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών 

στοιχείων και μελετών που απαιτούνται για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας 

σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος νόμου.  

2. Διοικητικά τέλη που προβλέπονται για την εξέταση των επιμέρους αιτήσεων/μελετών της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εισπράττονται από την ΕΕΤΤ. Με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών 

καθορίζεται κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα σχετικό με τη διαδικασία είσπραξης 

και απόδοσης των διοικητικών τελών. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο αιτών 

καταβάλλει τα επιμέρους διοικητικά τέλη στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με διατάξεις 

που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. 

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση της 

ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων και μελετών, να ελέγχουν τα δικαιολογητικά 

και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ αναφορικά με: 

α) την έκδοση των διοικητικών πράξεων εγκρίσεων,  

β) τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, 

προκειμένου οι ανωτέρω ελλείψεις ή λάθη να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν από τους 

αιτούντες μέσα σε προθεσμία που τάσσεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν,  

γ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων/μελετών που έχουν υποβληθεί. 

4. Για τις γνωμοδοτήσεις και τις εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη 

περιβαλλοντική νομοθεσία στο πλαίσιο έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), οι αρμόδιες 

υπηρεσίες υποχρεούνται να τηρούν τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ειδικές προθεσμίες. 

5. Η άδεια κατασκευής κεραίας εκδίδεται από την ΕΕΤΤ μέσα σε έναν (1) μήνα από την 

έκδοση όλων των παραπάνω απαιτούμενων διοικητικών πράξεων έγκρισης. 
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6. Σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε από τις εγκρίσεις, οι οποίες 

απαιτούνται για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας, η άδεια κατασκευής κεραίας 

ανακαλείται από την ΕΕΤΤ και ενημερώνεται το ΣΗΛΥΑ, καθώς και οι οργανισμοί κοινής 

ωφέλειας για να διακόψουν άμεσα κάθε παροχή. 

7. Με απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης που 

υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση 

υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, τα στοιχεία και οι όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται 

στην άδεια, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την έκδοσή της, τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή/και λεπτομερειακό θέμα σχετικά με την 

εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  

8. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας κατασκευής κεραίας δεν εξαρτάται ούτε διακόπτεται 

από τυχόν εκκρεμείς διοικητικές διαδικασίες και κυρώσεις για τον σταθμό βάσης. Στην 

περίπτωση που η εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας ή / και η θέση της σε λειτουργία 

πραγματοποιείται μετά την κατάθεση της αίτησης για άδεια κατασκευής κεραίας, η 

διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας της ΕΕΤΤ συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να 

απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ή/και να 

έχουν καταβληθεί οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις. Ειδικά, στην περίπτωση που η 

κατάθεση της αίτησης για άδεια κατασκευής κεραίας γίνεται μετά από την εγκατάσταση της 

κατασκευής κεραίας ή / και τη θέση της σε λειτουργία, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας 

δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για την ίδια θέση και να χορηγηθεί η σχετική άδεια της 

ΕΕΤΤ, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την 

ΕΕΤΤ ή/και να έχουν καταβληθεί τα επιβληθέντα πρόστιμα.  

 

Άρθρο 23 

Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας 

 

1. Για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας απαιτείται η έκδοση της 

διοικητικής πράξης έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας. 

2. Η αίτηση για την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας 

υποβάλλεται μέσω του e-Άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η προηγούμενη έκδοση 

άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, καθώς και οι προηγούμενες εγκρίσεις και 

γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία 

της κατασκευής κεραίας. Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη εξουσιοδοτημένου, από τον 

κάτοχο ή κύριο της κατασκευής κεραίας, μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αμέσως μετά 

την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και λοιπών 

στοιχείων.  

3. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός που υποβάλλει την αίτηση για την έγκριση δομικών 

κατασκευών κεραίας με την κατάθεση της αίτησης βεβαιώνει με ευθύνη του ότι: 

α)  η αίτηση για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας είναι πλήρης, τα δηλούμενα 

στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά γνήσια και σε ισχύ, 
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β)  τα στοιχεία της αίτησης αντιστοιχούν στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της 

χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ και των εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών 

που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας. 

4. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, ο 

μηχανικός υποβάλλει στο e-Άδειες του ν. 4495/2017 τα εξής δικαιολογητικά: 

α)  αίτηση με τα στοιχεία του κυρίου ή κατόχου της κατασκευής κεραίας έγκρισης, 

β)  τα στοιχεία του ακινήτου και τα δεδομένα γεωχωρικού εντοπισμού του, 

γ)  υπεύθυνη δήλωση του κυρίου ή κατόχου της κατασκευής κεραίας για την ανάθεση και 

εξουσιοδότηση στο μηχανικό που υποβάλλει τα στοιχεία στο πλαίσιο υποβολής της σχετικής 

αίτησης, καθώς και για την ανάθεση σε άλλους μηχανικούς της εκπόνησης των λοιπών 

απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων, 

δ)  στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κύριος ή κάτοχος της κατασκευής κεραίας έχει 

εμπράγματο δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη νομή και κατοχή 

του ακινήτου, όπου θα γίνει η εγκατάσταση της δομικής κατασκευής κεραίας, ή απόφαση 

της αρμόδιας αρχής ή άλλου δημόσιου φορέα, καθώς και αποδεικτικό για τη χορήγηση 

δικαιωμάτων διέλευσης, εφόσον αυτός έχει επιλέξει να ακολουθήσει τη διαδικασία που 

προβλέπεται για τα δικαιώματα διέλευσης. Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης 

ακινήτου, από τα σχετικά έγγραφα του προηγουμένου εδαφίου πρέπει επιπλέον να 

προκύπτει ότι ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών τη χρήση έχει ρητά και ανέκκλητα επιτρέψει τη 

χρήση του ακινήτου για την εγκατάσταση δομικής κατασκευής κεραίας.  

ε)  σε περίπτωση που το εν λόγω ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα σε περισσότερους 

συνιδιοκτήτες, δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών για την εγκατάσταση δομικής 

κατασκευής κεραίας, εφόσον οι αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους 

χώρους, όπως ενδεικτικά ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου, όψεις, φέροντα 

οργανισμό, δώμα, στέγη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 41 του ν. 4495/2017. 

στ)  δήλωση του μηχανικού ότι ο χώρος εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας είναι νόμιμα 

υφιστάμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 

(Α΄ 79), ή έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ζ)  τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με προσδιορισμό του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής 

κεραίας, 

η)  τεχνική έκθεση μηχανικού, 

θ)  αρχιτεκτονικά σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν: 

αα) για κατασκευή κεραίας επί εδάφους: τομή, όψη και κάτοψη των δομικών 

κατασκευών κεραίας και των συστημάτων των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων, 

με υψόμετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίμακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή 1:100 

(ένα προς εκατό) και διάγραμμα κάλυψης, εφόσον για τις δομικές αυτές κατασκευές 

απαιτείται ο έλεγχος των πολεοδομικών μεγεθών, 

ββ) για κατασκευή κεραίας επί κτηρίων: τομή, όψη και τις κατόψεις που 

αποτυπώνουν τις δομικές κατασκευές κεραίας και τα συστήματα των κεραιών εκπομπής και 

λήψης ραδιοσημάτων με το χώρο μηχανημάτων, με υψόμετρα, διαστασιολόγηση και 

επιφάνεια σε κλίμακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή 1:100 (ένα προς εκατό), 
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γγ) για κατασκευής κεραίας σε περιοχή προστασίας του άρθρου 30 του παρόντος 

νόμου, σαφή αναφορά της αντίστοιχης τεχνικής οδηγίας, εφόσον υπάρχει, 

ι)  στατική μελέτη των δομικών κατασκευών κεραίας. Όταν η εγκατάσταση πρόκειται να γίνει 

σε υφιστάμενο κτίριο, δήλωση αντοχής του κτιρίου υπογεγραμμένη από δύο πολιτικούς 

μηχανικούς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάγκη ενίσχυσης, πρέπει να έχει εκδοθεί η 

σχετική άδεια και να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες κατασκευές πριν από την 

εγκατάσταση της κεραίας,  

ια)  τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου μηχανικού με περιγραφή της ηλεκτρομηχανολογικής 

(Η/Μ) εγκατάστασης που εξυπηρετεί την κατασκευή κεραίας, όπου απαιτείται, 

ιβ)  φωτογραφίες του χώρου εγκατάστασης και της κύριας όψης του κτιρίου, στο οποίο θα 

εγκατασταθεί η κατασκευή κεραίας ή του τμήματος του οικοπέδου ή γηπέδου, εφόσον η 

κατασκευή γίνεται σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, 

ιγ)  γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), όπου απαιτείται, 

ιδ)  εγκρίσεις λοιπών υπηρεσιών ή φορέων διαχείρισης, εφόσον απαιτούνται από ειδικές 

διατάξεις ή κανονισμούς, 

ιε) προϋπολογισμό του έργου, υπολογισμό αμοιβών από το σύστημα του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), καθώς και αποδεικτικά καταβολής φόρων, εισφορών και 

αμοιβών μηχανικών. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας είναι δυνατή η τροποποίηση, η προσθήκη ή η αντικατάσταση των παραπάνω 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι 

ειδικότερες διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και της έγκρισης δομικών 

κατασκευών κεραίας, τα προσβάσιμα στο κοινό στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό. 

6. Οι εγκρίσεις δομικών κατασκευών κεραιών εμπίπτουν στον δειγματοληπτικό έλεγχο 

νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων της παραγράφου 2γ του άρθρου 

38 του ν. 4495/2017, καθώς και στον υποχρεωτικό έλεγχο της παραγράφου 3 του ίδιου 

άρθρου, σε περίπτωση καταγγελίας για τη νομιμότητα της εκδοθείσας αδείας.  

7. Οι εργασίες για την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας πρέπει να 

ολοκληρώνονται μέσα σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης δομικών κατασκευών 

κεραίας ή της αναθεώρησής της. Η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας μπορεί να 

αναθεωρείται για τροποποιήσεις των μελετών και των λοιπών στοιχείων. 

8. Η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας και οι αναθεωρήσεις της αναρτώνται στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο e-Άδειες και στη συνέχεια κατατίθενται στις αρμόδιες 

υπηρεσίες για την εργοταξιακή σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

9. Για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας μέσα σε δασικές εκτάσεις η έγκριση δομικών 

κατασκευών κεραίας πρέπει να εκδοθεί πριν από την έγκριση επέμβασης ή τη σχετική άδεια 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α΄ 289) από την αρμόδια δασική υπηρεσία, 

εφόσον, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας αποτελεί 

προαπαιτούμενο της έκδοσης έγκρισης επέμβασης. Η εκκρεμότητα της διοικητικής πράξης 

έκδοσης έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια δασική υπηρεσία αποτυπώνεται στο e-
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Άδειες και η εργοταξιακή σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι δυνατή μετά την 

έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης επέμβασης.  

10. Όταν προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας κατασκευής κεραίας γίνεται τοποθέτηση 

εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι είκοσι (20) KW, για τα συστήματα 

αυτά, καθώς και τα έργα, οικίσκους ή άλλα, που κατασκευάζονται προς υποστήριξή τους, 

δεν απαιτείται η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για την αδειοδότηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εν λόγω 

συστημάτων. 

 

Άρθρο 24 

Έλεγχος εφαρμογής έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών από ελεγκτή δόμησης 

 

1. Μετά την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραίας πραγματοποιείται αυτοψία από 

ελεγκτή δόμησης για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της εκδοθείσας έγκρισης δομικών 

κατασκευών κεραίας και, στη συνέχεια, συντάσσεται πόρισμα ελέγχου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 44 έως 46 του ν. 4495/2017, το οποίο υποβάλλεται στο e-Άδειες. Οι 

δομικές κατασκευές κεραιών εντάσσονται στην κατηγορία Α του άρθρου 44 του ν. 

4495/2017. Η αποζημίωση του ελεγκτή δόμησης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ 

και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

2. Ο έλεγχος της έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας αφορά τη θέση, τις εξωτερικές 

διαστάσεις και το ύψος τους, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την ύπαρξη 

πινακίδας σήμανσης, καθώς και τη θέση και το ύψος της περίφραξης. 

3. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα e-

Άδειες αίτημα για έλεγχο των δομικών κατασκευών κεραίας δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) κατά τον    

ν. 4495/2017, αφού ενημερωθεί για το αίτημα, διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του μέσα 

σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες στη Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακό 

Παρατηρητήριο της οικείας Περιφέρειας, το οποίο ορίζει αυθημερόν ελεγκτή δόμησης, 

ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης. Αν παρέλθει άπρακτο 

το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τεκμαίρεται ότι η Υπηρεσία Δόμησης 

(ΥΔΟΜ) αποδέχεται το αίτημα και η διαδικασία συνεχίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος.  

4. Αν κατά την αυτοψία δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, το πόρισμα ελέγχου συντάσσεται 

μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες και ενημερώνεται το e-Άδειες. Στη συνέχεια, εκδίδεται 

αυτόματα από το e-Άδειες η βεβαίωση για τη σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα 

κοινής ωφέλειας. Δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν καταγράφονται ως 

πολεοδομικές παραβάσεις αποκλίσεις των διαστάσεων των δομικών κατασκευών κεραίας 

και της χωροθέτησης αυτών ποσοστού έως δύο τοις εκατό (2%), σε σχέση με τις μελέτες που 

συνοδεύουν την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας. Επίσης, δεν συνιστούν αυθαίρετη 

κατασκευή και δεν καταγράφονται ως πολεοδομικές παραβάσεις αλλαγές στη χωροθέτηση 

των ερμαρίων, εφόσον καλύπτονται οι αρχικοί πολεοδομικοί όροι έγκρισης. Στην περίπτωση 

αυτή, με ευθύνη του επιβλέποντα μηχανικού, ενημερώνεται το ΣΗΛΥΑ. 
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5. Αν κατά την αυτοψία διαπιστωθούν παραβάσεις, το πόρισμα ελέγχου συντάσσεται μέσα 

σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες και ενημερώνεται σχετικά το e-Άδειες. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας δύναται να συμμορφωθεί με την εκδοθείσα διοικητική 

πράξη έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 

την ενημέρωση του e-Άδειες χωρίς κυρώσεις. Στη συνέχεια, υποβάλλει αίτημα για έλεγχο 

της συμμόρφωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

Εφόσον με το πόρισμα ελέγχου διαπιστωθεί η συμμόρφωση, εκδίδεται βεβαίωση για τη 

σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

6. Αν η τριακονθήμερη προθεσμία συμμόρφωσης του κατόχου στην εκδοθείσα διοικητική 

πράξη έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της 

παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας 

απομακρύνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου. Μέσω του 

ΣΗΛΥΑ ενημερώνεται η ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες και μέσω του e-Άδειες η αρμόδια 

υπηρεσία για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη περί 

αυθαιρέτων πολεοδομική νομοθεσία. 

7. Κατά των πορισμάτων ελέγχου των ελεγκτών δόμησης είναι δυνατή η άσκηση 

ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του ν. 4495/2017. 

Στην περίπτωση αυτή, αναστέλλονται οι κυρώσεις, συμπεριλαμβανόμενης της κατεδάφισης, 

μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής.  

8. Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά στη νομιμότητα ήδη εγκατεστημένων δομικών 

κατασκευών κεραίας, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτή δόμησης, ο οποίος 

συντάσσει πόρισμα ελέγχου, το οποίο υποβάλλει στο e-Άδειες. Αν κατά τον έλεγχο 

διαπιστωθεί ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας κατασκευάστηκαν κατά παράβαση της 

χορηγηθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας 

δύναται να συμμορφωθεί , μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωση του 

e-Άδειες. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλει αίτημα για έλεγχο της 

συμμόρφωσης. Το σχετικό πόρισμα ελέγχου υποβάλλεται από τον ελεγκτή δόμησης στο e-

Άδειες. Αν η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας απομακρύνεται, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου. Μέσω του ΣΗΛΥΑ 

ενημερώνεται η ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας για να 

διακόψουν άμεσα κάθε παροχή. Επίσης, μέσω του e-Άδειες ενημερώνεται η αρμόδια 

Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), η οποία ανακαλεί τη χορηγηθείσα έγκριση δομικών κατασκευών 

κεραίας. Στις περιπτώσεις αυτές η αρμόδια ΥΔΟΜ εκδίδει πράξη επιβολής προστίμου 

σύμφωνα με το πόρισμα και προβαίνει σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια σύμφωνα με τις 

κείμενες περί αυθαιρέτων πολεοδομικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 25 

Απομάκρυνση δομικών κατασκευών κεραιών 

 

1. Αν η άδεια κατασκευής κεραίας της ΕΕΤΤ ή/και η έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας 

ανακληθεί ή ακυρωθεί, ενημερώνεται αμέσως από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή το 

ΣΗΛΥΑ και ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποχρεούται να προβεί σε απομάκρυνσή της 

μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ. Παράλληλα, 
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ενημερώνεται το e-Άδειες για την επιβολή των κυρώσεων από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις περί αυθαιρέτων της πολεοδομικής νομοθεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η 

ανωτέρω προθεσμία, η απομάκρυνση της κατασκευής πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Το κόστος απομάκρυνσης της κατασκευής βαρύνει τον 

κάτοχό της. 

2. Αν ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας υποβάλλει αίτημα για ανάκληση της άδειας 

κατασκευής της από την ΕΕΤΤ, υποχρεούται να προβεί σε απομάκρυνσή της μέσα σε 

προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο ΣΗΛΥΑ. 

3. Αν οι ανωτέρω προθεσμίες για την απομάκρυνση κατασκευών κεραιών παρέλθουν 

άπρακτες, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων 

οργάνων, επιβάλλεται στους κατόχους των εν λόγω κατασκευών κεραιών διοικητικό 

πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ημερησίως, για κάθε ημέρα που δεν έχει ολοκληρωθεί 

η απομάκρυνση της κατασκευής, το δε πρόστιμο καταπίπτει υπέρ της οικείας Περιφέρειας. 

4. Για την απομάκρυνση κατασκευής κεραίας απαιτείται η παροχή έγκρισης εκτέλεσης 

εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Η έγκριση 

παρέχεται, με ευθύνη εξουσιοδοτημένου μηχανικού, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης 

στο e-Άδειες, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού και υπεύθυνη δήλωσή 

του για ανάληψη της ευθύνης επίβλεψης. Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών αναρτάται στο 

ΣΗΛΥΑ και στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το e-Άδειες. Η 

απομάκρυνση της κατασκευής κεραίας πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του 

επιβλέποντος μηχανικού, η οποία υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ και στο e-Άδειες. 

 

Άρθρο 26 

Συνεγκατάσταση - από κοινού χρήση ευκολιών 

 

Για τη συνεγκατάσταση και την από κοινού χρήση ευκολιών εφαρμόζεται το άρθρο 29 του ν. 

4070/2012 (Α΄ 82) και οι διατάξεις του ν. 4463/2017 (Α΄ 40), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση 

των ανωτέρω νόμων σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 

 

Άρθρο 27 

Εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών 

 

1. Για την εγκατάσταση σταθμών και κατασκευών κεραιών των παρόχων υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό, επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί 

η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 

του παρόντος νόμου, η κατασκευή οικίσκου ή /και η τοποθέτηση ερμαρίων για τη στέγαση 

μηχανημάτων, πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό 

στερεό της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), καθώς και κατασκευών 

στήριξης του συστήματος των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων, όπως ενδεικτικά 

αυτοστήρικτων ιστών, δικτυωμάτων και πυλώνων ή αντίστοιχων κατασκευών, οι οποίες 

φέρουν τα συστήματα των κεραιών, πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό της 

παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), ως εξής: 
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α)  για τις εντός σχεδίου περιοχές: σε άρτια οικόπεδα, κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, σε 

δώμα ή σε στέγη κτιρίου, στο πέραν του υποχρεωτικώς αφημένου τμήματος του ακάλυπτου 

χώρου του οικοπέδου και εντός του κτιρίου. Γενικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευής 

κεραίας και πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου και φρέατος ανελκυστήρα που 

κατασκευάζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1577/1985, 

β)  για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄, καθώς και 

σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων και σε απόσταση 

πέντε (5) τουλάχιστον μέτρων από τα όρια των γηπέδων. Κατά παρέκκλιση των ως άνω 

διατάξεων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, με απόφαση της ΕΕΤΤ, επιτρέπεται η κατασκευή 

εγκαταστάσεων απαραίτητων για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατασκευών κεραίας 

σε αγροτεμάχια με εμβαδόν μικρότερο των πεντακοσίων (500) τ.μ. και σε απόσταση 

μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από τα όρια αυτών, εφόσον η μορφολογία του εδάφους 

ή/και η εγκατάσταση άλλων παρόχων σε όμορες και γειτονικές εκτάσεις δεν επιτρέπουν την 

εκπλήρωση των ως άνω όρων, 

γ)  σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις επιτρέπεται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και υπό 

την επιφύλαξη της τήρησης των σχετικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, η 

εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, η κατασκευή οικίσκου, η εγκατάσταση ερμαρίων και των 

συνοδών έργων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς κατασκευής απαραίτητης για την 

λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 

αδειοδοτημένων παρόχων, καθώς και των κέντρων δορυφορικών επικοινωνιών, κατά 

παρέκκλιση των ανωτέρω.  

2. Το εμβαδόν του οικίσκου ή/και των ερμαρίων, όταν αυτά τοποθετούνται σε δώμα, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα δύο μέτρα 

και σαράντα εκατοστά (2,40). Όταν αυτά τοποθετούνται στο έδαφος, το εμβαδόν τους δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του τα τρία 

μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50). Οι ανωτέρω μέγιστες επιτρεπόμενες επιφάνειες των 

οικίσκων προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε φιλοξενούμενο πάροχο 

που κάνει κοινή χρήση της κατασκευής κεραίας, ενώ η συνολική μέγιστη προσαύξηση στο 

εμβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόχων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα 

πέντε τοις εκατό (35%) των προαναφερομένων τιμών. Στην περίπτωση περισσότερων του 

ενός (1) οικίσκου, τα ανωτέρω όρια ισχύουν αθροιστικά για το σύνολο των οικίσκων της 

κατασκευής κεραίας. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώμα και η κατασκευή κεραίας είναι 

στο δώμα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν 

περιλαμβάνονται στον συντελεστή δόμησης και συντελεστής όγκου του οικοπέδου ή 

γηπέδου. Αν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που 

μεταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την 

εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, το εμβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δέκα 

(10) τετραγωνικά μέτρα ανά πολυπλέκτη. 

3. Για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας των παραπάνω κατασκευών σε εντός ή 

εκτός σχεδίου περιοχές ειδικής προστασίας, και, κατά παρέκκλιση των διατάξεων και 

περιορισμών που ισχύουν για τις περιοχές αυτές, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των κατά 

περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών ή /και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). 
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Άρθρο 28 

Τροποποίηση κατασκευών κεραιών 

 

1. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στις ανωτέρω διατάξεις, για την τροποποίηση 

κατασκευών κεραιών δεν απαιτείται η τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας κατασκευής 

κεραίας ή η έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά υποβάλλεται σχετική δήλωση 

στο ΣΗΛΥΑ, στις εξής περιπτώσεις: 

Α. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας 

Β, οι οποίες υπάγονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 

29 του παρόντος νόμου, εφόσον αυτές αφορούν:  

α) κατασκευές κεραιών, των οποίων οι κατασκευές στήριξης όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, 

δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, είτε εδράζονται επί εδάφους και 

το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των 

δεκαπέντε (15) μέτρων, είτε εδράζονται επί κτιρίου και το μέγιστο ύψος κατασκευής 

κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των δέκα (10) μέτρων, 

β) κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαμβάνουν κατασκευές στήριξης όπως αυτοστήρικτους 

ιστούς, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, αλλά η στήριξη αυτών 

γίνεται σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές με χρήση μεταλλικών στηριγμάτων, οι 

διαστάσεις των οποίων, μετά την τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα. 

Η δήλωση στις αμέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από 

τα εξής δικαιολογητικά: 

(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά στο σύνολο των 

κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται, 

(β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

(ΠΠΔ) με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, 

(γ) αίτηση προς την ΥΠΑ και, εφόσον απαιτείται, προς το ΓΕΑ σχετικά με την ασφάλεια της 

αεροπλοΐας. Η δήλωση τίθεται σε ισχύ μετά την έκδοση θετικής γνωμοδότησης μέσω του 

ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ, (ββ) την ΥΠΑ και (γγ) το ΓΕΑ.  

Στην περίπτωση αυτή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνεται ο πολεοδομικός 

φάκελος στο e-Άδειες. 

Β. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και αλλαγής των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των 

χαρακτηριστικών εκπομπής κατασκευών κεραιών που δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες 

του άρθρου 29 του παρόντος νόμου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων προς το κοινό 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεπεία των οποίων δεν επέρχονται αλλαγές των 

δομικών κατασκευών κεραίας. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται, επίσης, η έγκριση 

δομικών κατασκευών κεραίας, εφόσον με τις τροποποιήσεις δεν επέρχεται οποιαδήποτε 

τροποποίηση στις δομικές κατασκευές της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, 

συμπεριλαμβανομένου του ύψους και του οικίσκου. 

Η δήλωση τροποποίησης κεραιοσυστημάτων της αμέσως παραπάνω περίπτωσης 

υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από:  

(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά στο σύνολο των 

κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται, 
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(β)  επικαιροποιημένη ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, δήλωση υπαγωγής στις ΠΠΔ, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Η δήλωση τίθεται σε ισχύ, μετά την έκδοση μέσω του ΣΗΛΥΑ: 

(α)  θετικής γνωμοδότησης της ΕΕΑΕ, και 

(β)  απόφασης ΑΕΠΟ, με βάση την επικαιροποιημένη ΜΠΕ. Αν η κατασκευή κεραίας έχει 

ενταχθεί σε ΠΠΔ, η δήλωση υπαγωγής στις ΠΠΔ τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο δέκα (10) 

ημερών από τη δημοσίευσή τους. 

Γ. Σε περίπτωση αλλαγής της χωροθέτησης των ερμαρίων στέγασης μηχανημάτων ή 

προσθήκης ερμαρίων στέγασης μηχανημάτων, το εμβαδό των οποίων δεν υπερβαίνει τα 

επτά (7) τ.μ. για τοποθέτηση επί δώματος και τα δέκα (10) τ.μ. για τοποθέτηση επί εδάφους 

εντός του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, με την προϋπόθεση ότι δεν 

παραβιάζονται η παράγραφος 2 του άρθρου 27 και το άρθρο 30 του παρόντος νόμου, καθώς 

και σε περίπτωση μείωσης του εμβαδού της έκτασης που καταλαμβάνει η κατασκευή 

κεραίας. Η παραπάνω δήλωση υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ και κοινοποιείται με ευθύνη του 

κατόχου της κατασκευής κεραίας στις αρμόδιες για τη διαδικασία υπηρεσίες κατά το άρθρο 

25 του παρόντος νόμου. 

2. Σε περίπτωση επεκτάσεων καθ’ ύψος νομίμως υφιστάμενων ιστών, οι οποίες δεν 

υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του αδειοδοτημένου ύψους τους και που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αναβάθμισης νέων τεχνολογιών, δεν απαιτείται η έκδοση 

νέων εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων, πλην νέας έγκρισης από την ΥΠΑ και νέας 

γνωμάτευσης από την ΕΕΑΕ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική ενημέρωση του e-

Άδειες, εφόσον απαιτείται. 

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται έγκριση 

δομικών κατασκευών, εφόσον δεν επέρχεται οποιαδήποτε τροποποίηση στις δομικές 

κατασκευές της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας. 

4. Η απαιτούμενη στις ως άνω περιπτώσεις τροποποίηση της έγκρισης δομικών κατασκευών 

κεραίας εκδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου, μετά την 

πάροδο ενός (1) μηνός από την έναρξη υποβολής της ανωτέρω δήλωσης. 

5. Οι δηλώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, μαζί με το σύνολο των σχετικών 

δικαιολογητικών εμπεριέχονται στο φάκελο της κατασκευής κεραίας που τηρείται στο 

ΣΗΛΥΑ. 

 

 

 

 

Άρθρο 29 

Ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών 

 

1. Από την υποχρέωση της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου 21 του παρόντος νόμου 

εξαιρούνται: 

α)  οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εθνικής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), του Λιμενικού Σώματος, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης 
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Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος 

Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ) καθώς και του σταθμού που προβλέπεται στην περίπτωση κστ΄ της παραγράφου 2 

του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 (A΄ 82), 

β) οι κατασκευές κεραιών των υπουργείων, των πρεσβειών και των διπλωματικών 

αποστολών, με την προϋπόθεση ότι: αα) δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της 

αεροπλοΐας, ββ) έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και 

λήψης, και γγ) έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, 

με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα 

από εισήγηση της ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, καθορίζονται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το 

περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή/και 

λεπτομερειακό θέμα, 

γ)  οι κατασκευές κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών, με την προϋπόθεση ότι: αα) δεν 

επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας, ββ) χρησιμοποιούν συχνότητες οι 

οποίες έχουν κατανεμηθεί βάσει του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων 

(ΕΚΚΖΣ) στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη, και γγ) έχει υποβληθεί δήλωση με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του ΣΗΛΥΑ. Με απόφαση του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ και της ΕΕΤΤ, 

καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή/και λεπτομερειακό θέμα.  

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειούχων 

ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων και των 

υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευών, απαιτείται και η 

συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας του συγκεκριμένου κτιρίου και σε περίπτωση 

έλλειψής του με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που 

προστατεύουν τα δικαιώματα συνιδιοκτητών του συγκεκριμένου κτιρίου, 

δ)  οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν τις εξής 

προϋποθέσεις: αα) έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίστανται στο 

κτίριο στο οποίο αφορά η άδεια, ββ) το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν 

εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της, και γγ) η κεραία απέχει σε οριζόντια 

προβολή τέσσερα (4) τουλάχιστον μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου, 

ε)  οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης CB, για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον 

πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: αα) για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες 

εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και ββ) το υψηλότερο 

σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της, 

ζ)  οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων, 

η)  οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων 

τοπικής εμβέλειας, όπως εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτημάτων 

κτιρίων κ.λπ.,  

θ)  οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ:  
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α)  καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς 

και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής 

περιβαλλοντικής όχλησης των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη 

ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα εκατόν εξήντα τέσσερα (164) W ή, ειδικά για τις 

μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην 

κεραία δεν υπερβαίνει το ένα (1) W και τα δύο (2) W, αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του παρόντος νόμου,  

β)  ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών 

που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του παρόντος νόμου. Οι 

ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κατασκευών κεραιών και των σταθμών, τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά 

τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχό τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε 

περίπτωση παραβάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, 

γ)  καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση τυποποιημένων 

κατασκευών κεραιών. 

3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση 

συναρμόδιων υπουργών εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ τεχνικοί κανονισμοί που 

βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών: 

α)  σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων,  

β)  σε πυλώνες φωτισμού, 

γ)  κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών, και 

δ)  εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Μέχρι τη δημοσίευση των ανωτέρω κανονισμών, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία 

κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω υποδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί 

που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και 

αφορούν: 

α) τυποποιημένες κατασκευές κεραιών, 

β) την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων 

γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, και 

γ)  συνεγκαταστάσεις κεραιών και εξοπλισμού. 

Για το έργο της τυποποίησης μπορεί να ανατίθενται ειδικές μελέτες σε φορείς ή οργανισμούς 

τυποποίησης. Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της ΕΕΤΤ της 

παραγράφου 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η 

κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, καθώς και οι 

ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών 

και των συνοδών έργων στις περιοχές αυτές. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται υποεξυπηρετούμενες 
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περιοχές της ελληνικής επικράτειας, για τις οποίες η ανάπτυξη υποδομής ασύρματης 

πρόσβασης στους τελικούς χρήστες ή/και η κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

κρίνεται ως εθνικά αναγκαία, και καθορίζονται ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης των 

κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών έργων στις περιοχές 

αυτές.  

7. Οι κατασκευές κεραιών του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμμορφώνονται, όσον αφορά 

το ύψος τους, με τις διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού καθορίζονται οι ειδικότερες 

διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία των 

κέντρων δορυφορικών επικοινωνιών. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω κοινής υπουργικής 

απόφασης, τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία κατά τον παρόντα νόμο και τη λοιπή 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 30 

Περιορισμοί για την εγκατάσταση κεραιών σε περιοχές προστασίας 

 

1. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και 

συνοδών έργων σε προστατευόμενες περιοχές των ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και 3937/2011 (Α΄ 

60), εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Α του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και οι, κατά περίπτωση, 

ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν το καθεστώς προστασίας της συγκεκριμένης κατά 

περίπτωση περιοχής. 

2. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και 

συνοδών έργων σε εκτάσεις που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία εφαρμόζονται οι ειδικές 

προβλέψεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του ν. 998/1979 (Α΄ 289).  

Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, για τις οποίες έχουν 

καθοριστεί με σχετικές υπουργικές αποφάσεις ΠΠΔ και οι οποίες πρόκειται να 

εγκατασταθούν σε εκτάσεις που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, η πράξη υπαγωγής σε 

ΠΠΔ εκδίδεται με την προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 53, την παράγραφο 4 του άρθρου 45 και την παράγραφο 5 

του άρθρου 57 του ν. 998/1979. Αμφότερες οι διαδικασίες μπορεί να εξελίσσονται 

παράλληλα.  

Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη δυνατότητα παροχής έγκρισης 

επέμβασης, η αρμόδια κατά τόπον δασική υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την ΕΕΤΤ για τις 

ενέργειές της σχετικά με την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευών κεραιών, δομικών κατασκευών κεραιών και 

συνοδών έργων σε αρχαιολογικούς χώρους, σε ιστορικούς τόπους και σε διατηρητέους ή 

παραδοσιακούς οικισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και τυχόν 

ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν το καθεστώς προστασίας της περιοχής. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου υπουργού μπορεί να καταρτίζονται και να κυρώνονται τεχνικές οδηγίες και 
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τεχνικοί κανονισμοί που αφορούν την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σε περιοχές ή/και 

υποδομές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως, ενδεικτικά, σε: 

α)  χώρους και μνημεία που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), 

β)  περιοχές που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία, 

γ)  προστατευόμενες περιοχές κατά την περιβαλλοντική νομοθεσία ή/και σε περιοχές του 

δικτύου Natura 2000, 

δ)   κρίσιμες για την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποδομές. 

Το έργο της κατάρτισης των τεχνικών οδηγιών και των τεχνικών κανονισμών μπορεί να 

ανατίθεται στο σύνολό του ή εν μέρει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Μέχρι τη 

δημοσίευση των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση και 

λειτουργία κατασκευών κεραιών στις ανωτέρω περιοχές/υποδομές, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος, καθώς και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 31 

Οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών) 

 

1. Σε οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών) διαχειριστής 

αναλαμβάνει δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ο οποίος ρυθμίζει την οργάνωση και τη 

συντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου, εφόσον διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και μέσα. Κατάλληλη θεωρείται 

η εμπειρία που έχει αποκτηθεί είτε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είτε / και στον τομέα 

διαχείρισης οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων. Η διοίκηση, η διαχείριση και η 

λειτουργία του πάρκου κεραιών ρυθμίζονται από κανονισμό λειτουργίας που καταρτίζεται 

από τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης. Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα επί των κεραιοσυστημάτων, καθώς και επί των 

κοινόχρηστων χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων, εφόσον υφίστανται, οι όροι και 

περιορισμοί κατά την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, οι 

απαιτούμενες δαπάνες για τη λειτουργία του πάρκου, η ενδεχόμενη αμοιβή του διαχειριστή, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

2. Πάρκα κεραιών μπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε ειδικά καθορισμένες 

περιοχές, οι οποίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

Α) εκτάσεις έως δέκα χιλιάδες (10.000 τ.μ.), οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και την 

εγκατάσταση κατασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου και για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις, 

Β) εκτάσεις μεγαλύτερες των δέκα χιλιάδων (10.000 τ.μ.) και έως πενήντα χιλιάδων (50.000 

τ.μ.), οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών, 

που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και για τις οποίες δεν 

απαιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις, 

Γ) εκτάσεις μεγαλύτερες των πενήντα χιλιάδων (50.000 τ.μ.), οι οποίες προορίζονται για την 

υποδοχή και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου, 
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Δ) εκτάσεις πλησίον αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή εντός περιοχών του άρθρου 

19 του ν. 1650/1986, ή εντός περιοχών που διέπονται από ειδικά διατάγματα καθορισμού 

όρων δόμησης και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης, ανεξαρτήτως μεγέθους τους. 

3.Οι περιοχές κατηγορίας Α καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από: 

α)Γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ περί ραδιοεκπομπών, η οποία εκδίδεται μετά από κατάλληλη 

μελέτη ραδιοεκπομπών, στην οποία εξετάζονται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα 

εγκατάστασης/συνεγκατάστασης κεραιών στο χώρο, το πλήθος ή η συνολική ισχύς εκπομπής 

των υπό εγκατάσταση κεραιών, η συνολική εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

από τις δυνάμενες να εγκατασταθούν κεραίες και τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, εφόσον 

απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία. 

β)Τήρηση της διαδικασίας του περιβαλλοντικού προελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 

υπ’αριθ. 107017/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών , Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων με θέμα «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (Β΄ 1225). » 

γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ. 

4. Οι περιοχές κατηγορίας Β καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από: 

α) Γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ περί ραδιοεκπομπών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3α του παρόντος άρθρου. 

β) Τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του άρθρου 6 της ως 

άνω υπ’αριθμ. 107017/2006 ΚΥΑ. 

γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ. 

5. Οι περιοχές κατηγορίας Γ και Δ καθορίζονται με έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ, 

καθορίζονται ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των πάρκων κεραιών, με τον οποίο 

ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ του φορέα οργάνωσης και των κατόχων εγκατεστημένων 

κατασκευών κεραιών, οι όροι και προϋποθέσεις για την κοινή χρήση ιστών και κατασκευών 

κεραιών από πολλούς κατόχους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό 

θέμα σχετικό με την αποτελεσματική λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με την ίδια απόφαση 

δύναται, επιπλέον, να καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των 

κατασκευαστών και των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, καθώς και οι οικονομικές και 

κανονιστικές υποχρεώσεις των κατόχων εγκατεστημένων στο πάρκα κατασκευών κεραιών 

έναντι των διαχειριστών των πάρκων κεραιών. 
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Άρθρο 32 

Πάρκα κεραιών εντός οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 

 

1. Πάρκο κεραιών σε έκταση κατηγορίας Α τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., 

κατηγορίας Β ή κατηγορίας Γ μπορεί να χωροθετηθεί και εντός οργανωμένων υποδοχέων 

μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των άρθρων 41 και 43 του ν. 

3982/2011 (Α΄ 143). Φορέας οργάνωσης και διαχείρισης του πάρκου κεραιών του 

προηγούμενου εδαφίου μπορεί να είναι είτε ο αντίστοιχος φορέας του υποδοχέα 

δραστηριοτήτων, είτε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι 

εγκατεστημένο σε αυτό. 

2. Για την έγκριση χωροθέτησης των πάρκων κεραιών η απαιτούμενη περιβαλλοντική 

αδειοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του 

οργανωμένου υποδοχέα μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

3. Από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επιτρέπονται η εγκατάσταση και η λειτουργία 

νέας κατασκευής κεραίας σε χώρο που βρίσκεται εντός των ορίων οργανωμένου υποδοχέα 

επιχειρηματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων των άρθρων 41 και 43 του                             

ν. 3982/2011, εφόσον είτε έχει εγκριθεί η χωροθέτηση πάρκου κεραιών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου είτε υπάρχουν διαθέσιμοι προς τούτο τεχνικά κατάλληλοι 

κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 41 

του ν. 3982/2011 και την εγκεκριμένη πολεοδόμηση του οργανωμένου υποδοχέα. Στις 

περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία νέας κατασκευής κεραίας 

στους διαθέσιμους τεχνικά κατάλληλους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους και η αίτηση 

για τη διάθεση χώρου προς εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας απευθύνεται στους 

διαχειριζόμενους, κατά περίπτωση, το πάρκο κεραιών ή τους κοινόχρηστους/κοινωφελείς 

χώρους. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατασκευές κεραιών, οι 

οποίες πληρούν τους όρους του νόμου αυτού όσον αφορά την αδειοδότησή τους, δεν 

θίγονται. 

 

 

Άρθρο 33 

Έλεγχοι 

 

1. Οι έλεγχοι των κατασκευών κεραιών, των δομικών κατασκευών κεραιών και των συνοδών 

έργων γίνεται από τις εξής, ενδεικτικά αναφερόμενες, αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες: 

α) οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατασκευών κεραιών 

πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος 

νόμου,  

β) οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 

των ειδικότερων όρων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και των 

Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) γίνονται από τις αρμόδιες σύμφωνα με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία υπηρεσίες,  
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γ) οι έλεγχοι όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας και τη 

νομιμότητα των εγκρίσεων δομικών κατασκευών κεραιών πραγματοποιούνται από τις 

αρμόδιες σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 υπηρεσίες και όργανα, 

δ) οι έλεγχοι σχετικά με την ορθή υλοποίηση των εγκρίσεων δομικών κατασκευών κεραιών 

γίνονται από τους ελεγκτές δόμησης, 

ε) οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη 

ρευματοδότηση της κατασκευής κεραίας γίνονται από τις αρμόδιες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία υπηρεσίες, 

στ) η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ελέγχεται από τους διαχειριστές των δικτύων, 

ζ) η νόμιμη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και η πρόκληση παρεμβολών σε 

νόμιμους χρήστες του φάσματος ελέγχονται από την ΕΕΤΤ. 

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να δημοσιοποιούν ετησίως συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα αναφορικά με τους ελέγχους που διενεργούν. 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση 

συναρμόδιων υπουργών, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ, τίθεται σε λειτουργία 

πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των καταγγελιών που αφορούν παραβάσεις της 

νομοθεσίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευών κεραιών και ρυθμίζεται 

κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή/και λεπτομερειακό θέμα σχετικά με τη λειτουργία του, τους 

φορείς που συμμετέχουν και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Οι καταγγελίες υποβάλλονται 

στο σύστημα επώνυμα, μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ για κάθε αιτούμενο 

έλεγχο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. Το παράβολο αποδίδεται κατά 

περίπτωση στις αρμόδιες υπηρεσίες που πραγματοποιούν τους αιτούμενους ελέγχους. Το 

ύψος του παραβόλου μπορεί να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Οικονομικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών. 

Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι η καταγγελία αφορά εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για 

την οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια κατασκευής κεραίας ή /και έγκριση δομικών κατασκευών 

κεραίας, το παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα. Τα αιτήματα παροχής 

πληροφοριών εξετάζονται ατελώς. 

4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου σε περίπτωση 

καταγγελίας επιλαμβάνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

5. Δεν επιτρέπεται η παρεμβολή στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΥΠΑ, καθώς 

και κάθε άλλου νόμιμα λειτουργούντος δικτύου, όπως ενδεικτικά των εν γένει δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σταθερής ασύρματης πρόσβασης ή ψηφιακής ευρυεκπομπής, 

συμπεριλαμβανομένης της «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (ΕΡΤ). Σε αντίθετη 

περίπτωση και εφόσον η παρεμβολή βεβαιωθεί με τον προσφορότερο κατά την κρίση των 

αρμοδίων υπηρεσιών τρόπο, διατάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία η άμεση διακοπή με 

κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο της λειτουργίας του σταθμού που προκάλεσε την παρεμβολή. 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κίνηση ποινικής δίωξης.  
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Άρθρο 34 

Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο πλαίσιο του 

παρόντος νόμου 

 

1.  Υφιστάμενες δομικές κατασκευές κεραιών, υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 106 του ν. 4495/2017, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 89 του ν. 

4495/2017, υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

α) βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής η οποία έχει εκδοθεί από την ΕΕΕΤ ή άλλον αρμόδιο 

φορέα, κατά το προϊσχύσαν δίκαιο, και  

β) εκδίδεται διοικητική πράξη έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου.  

Σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης ερμαρίων και οικίσκων εντός του χώρου εγκατάστασης 

που έγινε σε συμμόρφωση με τα μεγέθη που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του 

άρθρου 27 του παρόντος νόμου, για την παροχή έγκρισης εγκατάστασης δομικών 

κατασκευών κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας από την ΕΕΤΤ, αλλά ενημερώνεται 

ο φάκελος μέσω του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 25 (ΣΗΛΥΑ – 

e - Άδειες).  

2. Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών και δομικών κατασκευών τους που χρησιμοποιούνται 

ως μέρος του δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό 

ισχύουν τα εξής: 

α) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί κατά παρέκκλιση άδειας 

κατασκευής κεραίας που έχει εκδοθεί για τον χώρο εγκατάστασής της, ο κάτοχός της 

υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου: αα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ στην ΕΕΤΤ, ββ) να υποβάλει 

αίτημα τροποποίησης της άδειας κατασκευής κεραίας ή δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, γγ) να διακόψει τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν 

καλύπτονται από υφιστάμενη γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ, μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμάτευση 

της ΕΕΤΤ επί νέας μελέτης ραδιοεκπομπών, και δδ) να καταβάλει στην ΕΕΑΕ μέσα σε ένα (1) 

μήνα από την υποβολή της αίτησης ή της δήλωσης, ποσό ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) 

ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση), 

β) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια 

κατασκευής κεραίας για τον χώρο εγκατάστασής της, αλλά έχει υποβληθεί αίτηση στην ΕΕΤΤ 

πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έγκριση 

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μελέτη ραδιοεκπομπών που έχει υποβληθεί 

στην ΕΕΑΕ ή γνώμη αυτής, κατάθεση ΜΠΕ ή, κατά περίπτωση, κατάθεση δήλωσης υπαγωγής 

στις ΠΠΔ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο κάτοχος 

της κατασκευής κεραίας οφείλει, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος: αα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ 

στην ΕΕΤΤ, ββ) να υποβάλει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αίτημα χορήγησης 

άδειας κατασκευής κεραίας, γγ) εφόσον δεν έχει εκδοθεί γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ για 

ορισμένες από τις εκπεμπόμενες συχνότητες, να διακόψει τη λειτουργία αυτών των 

συχνοτήτων μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ επί μελέτης ραδιοεκπομπών για 

την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας ή και έγκριση της ΥΠΑ εφόσον απαιτείται, και δδ) να 
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καταβάλει στην ΕΕΑΕ, μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, ποσό ύψους 

πεντακοσίων (500,00) ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου 

μέτρηση).  

3. Για τις κατασκευές κεραιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μετά την έκδοση 

της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής στις 

διατάξεις του ν. 4495/2017, καθώς και του παρόντος νόμου.  

4.Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ 

(18) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απομακρύνονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη 

λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η 

άνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται έως έξι (6) μήνες. 

5.Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών 

υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατάλογο με τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου με σαφή και συγκεκριμένη αναφορά του υφιστάμενου 

αδειοδοτικού πλαισίου που υπάγονται οι κατασκευές κεραιών, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

6. Για κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους από την ΕΕΤΤ 

ή την απόρριψη της αιτούμενης άδειας ή την πάροδο της προθεσμίας που τίθεται με την 

παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων ή οι 

τυχόν επιβληθείσες κυρώσεις ή η κατεδάφιση αυτών. Για τις κατασκευές κεραιών που 

αδειοδοτούνται από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν 

επιβάλλεται ούτε οφείλεται άλλο πρόστιμο πέραν του αναφερομένου στην παράγραφο 2 

του παρόντος άρθρου. 

7. Για τις δομικές κατασκευές κεραιών της ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν θεωρηθεί νόμιμες, σύμφωνα 

με την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του ν. 1730/1987 (Α΄145) η ΕΡΤ υποχρεούται να 

υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών ενδεικτικό γεωγραφικό 

εντοπισμό του ακινήτου επί αεροφωτογραφίας στην οποία θα αποτυπώνονται οι δομικές 

κατασκευές του παρόχου (οικίσκος ή/και ερμάριο και ιστός) με καταγραφή των διαστάσεων 

αυτών. 

 

Άρθρο 35 

Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής 

κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη ραδιοεκπομπών 

που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι 

από τον γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια ασφαλούς έκθεσης υπερβαίνουν το 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της υπ’αριθ. 

53571/3839/01.09.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών 

και Επικοινωνιών με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών 

εγκατεστημένων στην ξηρά (Β΄ 1105) ή στην αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών 
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Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμοδίου 

Υπουργού, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμοδίου Υπουργού για τα θέματα της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

προφύλαξη του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στις εγκαταστάσεις 

κατασκευών κεραιών. Η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του 

κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που έχουν καθοριστεί με την ως άνω υπ’ αριθμ. 

53571/3839/01.09.2000 απόφαση, διενεργείται από εννεαμελή ειδική επιτροπή που 

συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην οποία 

συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων, οι οποίοι 

ορίζονται με την ίδια απόφαση. Η επιτροπή αυτή δύναται να συνεργάζεται και να προσκαλεί 

στις συνεδριάσεις της, κατά περίπτωση, και άλλα πρόσωπα, όπως ενδεικτικά, εκπροσώπους 

της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστήμονες από τις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, 

εκπροσώπους φορέων της αγοράς, εκπροσώπους ομάδων πολιτών και συλλογικοτήτων, 

καθώς και εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμοδίων 

διεθνών οργανισμών. 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300) 

μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, 

γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν 

το εξήντα τοις εκατό (60%) των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της ως άνω υπ’ 

αριθμ. 53571/3839/01.09.2000 απόφασης ή στην αντίστοιχη απόφαση των Υπουργών 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων 

υπουργών που εκδίδεται κατά την παράγραφο 2 παρόντος άρθρου.  

4. Δεν απαιτείται η σύνταξη και η υποβολή μελέτης ραδιοεκπομπών για τους σταθμούς των 

οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν υπερβαίνει τα 

εκατό (100) W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από τριάντα (30) ΜΗz, καθώς και 

το ένα (1) kW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από τριάντα (30) ΜΗz, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ως άνω υπ’αριθμ. 

53571/3839/01.09.2000 απόφασης. 

Η ΕΕΑΕ είτε μέσω των οργάνων της είτε μέσω συνεργείων που έχουν ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς 

έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία: 

α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι 

τοις εκατό (20%) των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών, που λειτουργούν εντός 

σχεδίου πόλης, 

β) ύστερα από αίτηση της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει 

έννομο συμφέρον, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του 

σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΕΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα 

αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. 
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Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση 

αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται ο τρόπος διενέργειας των 

μετρήσεων και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. 

Η αίτηση υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, 

το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Οικονομικών, καθώς και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού της παραγράφου 4 του παρόντος 

άρθρου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται 

άμεσα στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Α.Ε. και συγκεντρωτικά ανά έτος. 

5. Για τους σκοπούς της παρούσας, οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών που έχουν υποχρέωση 

αδειοδότησης προκαταβάλλουν στην ΕΕΑΕ ετήσιο τέλος ύψους διακοσίων είκοσι (220,00) 

ευρώ για κάθε κατασκευή κεραίας για τον έλεγχο ως προς την τήρηση των ορίων έκθεσης 

του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από γνώμη της ΕΕΑΕ, 

καθορίζονται τα σχετικά με την επιβολή και την είσπραξη του τέλους θέματα. Με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί 

να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να 

καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου, καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού 

Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) του άρθρου 40 του παρόντος νόμου. 

Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί το μέρος των εσόδων που προβλέπονται στην 

παρούσα και διατίθενται από την ΕΕΑΕ στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή άλλους αρμόδιους φορείς 

για την κάλυψη πάσης φύσης εξόδων τους σχετικών με τη λειτουργία του ΕΠΗΠ.  

6. Αν η ΕΕΑΕ διαπιστώσει, οποτεδήποτε, ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη 

ραδιοεκπομπών, που προβλέπεται στο άρθρο 6 της ως άνω υπ’αριθμ. 

53571/3839/01.09.2000 απόφασης ή/και τα συνημμένα σε αυτήν σχέδια παρουσιάζουν 

διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους 

υπολογισμούς της μελέτης ή τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς ωστόσο, να 

υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη 

νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως, ή με τηλεομοιοτυπία, ή μέσω ΣΗΛΥΑ την ΕΕΤΤ και 

τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η ΕΕΤΤ ενημερώνει άμεσα εγγράφως, ή με 

τηλεομοιοτυπία, ή μέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην 

κατάθεση διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την ειδοποίησή του και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ. Η διορθωμένη μελέτη 

ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από 

αυτήν, η οποία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση, 

είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει 

άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση 

διακοπή λειτουργίας του σταθμού και ενημέρωση της ΕΕΤΤ. 

7. Αν διαπιστωθεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ’ αριθ. 53571/3839/01.09.2000 

κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
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Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 

1105).  

8. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. 

Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των εν λόγω κτιρίων απομακρύνονται, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις νοσοκομείων μπορεί, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της διοίκησής 

τους, να εγκατασταθεί κατασκευή κεραίας, που εξαιρείται από την υποχρέωση 

αδειοδότησης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρικού προσωπικού και του κοινού 

που επισκέπτεται τους χώρους του νοσοκομείου. 

 

Άρθρο 36 

Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) 

 

1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για τη διαρκή μέτρηση και 

καταγραφή, σε επιλεγμένες θέσεις, των επιπέδων ακτινοβολίας των ηλεκτρομαγνητικών 

πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους. 

2.Στην ΕΕΑΕ δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), 

που έχει ως σκοπό τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού 

στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, μέσω ενός 

διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών 

σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ονομαζόμενο εφεξής 

«Δίκτυο», με στόχο τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση 

αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΑΕ, καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, 

εγκατάστασης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του 

ΕΠΗΠ και εκδίδεται Κανονισμός του ΕΠΗΠ. Με τον Κανονισμό καθορίζονται: 

α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των φορέων που συνδέονται στο 

Δίκτυο, 

β) τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης των σταθμών 

μέτρησης, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες, 

γ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του 

Δικτύου, 

δ) οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας, 

ε) η οργάνωση και η παρακολούθηση από την ΕΕΑΕ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

την ΕΕΤΤ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως περιφέρειες, δήμοι, πανεπιστήμια, 

παρόχους ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος (ΤΕΕ), των μετρήσεων των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η 

δημοσιοποίησή τους, 

στ) η δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την ΕΕΑΕ σχετικά με τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων της τήρησης των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς και κάθε άλλο 

θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.  
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4. Η ΕΕΑΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναλαμβάνει την 

υποστήριξη του ΕΠΗΠ και είναι αρμόδια για να: 

α) σχεδιάζει και προγραμματίζει τις αναγκαίες μετρήσεις, 

β) λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία των 

μετρήσεων, 

γ) αναλαμβάνει την παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων σε κατάλληλα 

διαμορφωμένη ιστοσελίδα με τη μορφή απλών και κατανοητών διαγραμμάτων ανά 

γεωγραφική περιοχή, 

δ) μεριμνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθμιση του εξοπλισμού, την 

αγορά υλικών και εξοπλισμού ή την εκποίηση, εφόσον απαιτείται, μη χρήσιμου εξοπλισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων του ΕΠΗΠ. 

 

Άρθρο 37 

Κυρώσεις 

 

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος:  

α) η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας ή 

δομικών κατασκευών κεραίας κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος και χωρίς τις 

προβλεπόμενες άδειες ή εγκρίσεις, εφόσον αυτές απαιτούνται, η χρήση σταθμού εκπομπής 

ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις 

σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος άλλου που λειτουργεί με ή χωρίς άδεια, η 

παραχώρηση των δομικών κατασκευών κεραίας σε άλλον για την εγκατάσταση 

κεραιοσυστημάτων χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή η 

παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής 

ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεών τους ή η παροχή εσφαλμένων 

πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) 

ετών και χρηματική ποινή από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) 

ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η ανάκληση των υφιστάμενων αδειών, η άμεση 

διακοπή λειτουργίας του κεραιοσυστήματος και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και 

των συναφών εγκαταστάσεών του, 

β) με φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις 

(παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και 

όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). Σε 

περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ανακαλείται η υφιστάμενη άδεια και μπορεί να 

διαταχθεί η άμεση διακοπή λειτουργίας του κεραιοσυστήματος. Επίσης, κατάσχεται όλος ο 

εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις και δημεύεται με αμετάκλητη 

απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Τα αδικήματα των περιπτώσεων α΄ και β΄ θεωρούνται 

αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 

όπως ισχύει, 

γ) με απόφαση της ΕΕΤΤ, ύστερα από έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους 

κατασκευών κεραιών στην ξηρά: 
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αα) που δεν διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ούτε πιστοποιητικό 

πληρότητας,  

ββ) που διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας η οποία έχει εκδοθεί επί τη βάσει 

ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 

δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ μέχρι και τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000,00) ευρώ.  

Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση, η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η 

υποτροπή. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, συνυπολογίζονται στο 

ποσοστό εκ του αποθεματικού που καταβάλει η ΕΕΤΤ στο Δημόσιο και εισπράττονται 

σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεων και Δημοσίων Εσόδων» (ΚΕΔΕ, Α΄ 90, 

όπως ισχύει), 

δ) η επιβολή των ανωτέρω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά άλλες ποινές και 

κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Τυχόν άσκηση των προβλεπόμενων 

διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα 

πρόστιμα εξοφλούνται μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης 

επιβολής τους, μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός, 

η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 

 

 

Άρθρο 38 

Λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής 

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά 

περίπτωση συναρμόδιων υπουργών ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρμογής του 

άρθρου 21 του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη 

διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος.  

2. Με απόφαση της ΕΕΤΤ ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του 

Ηλεκτρονικού Συστήματος ΣΗΛΥΑ, καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ σχετικό με 

την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος. 

3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έκδοση της παραπάνω 

απόφασης της ΕΕΤΤ, η ΥΠΑ, η ΕΕΑΕ, οι αρμόδιες για τη δόμηση, την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση και τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων υπηρεσίες, καθώς και οι 

υπηρεσίες που γνωμοδοτούν και παρέχουν έγκριση ή σύμφωνη γνώμη στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, οφείλουν να υποβάλουν αίτημα 

εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Σύστημα ΣΗΛΥΑ. Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο ΣΗΛΥΑ των 

υπηρεσιών που έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4070/2012, 

όπως ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να καθορίζονται και άλλες υπηρεσίες προς σύνδεση με το 

ΣΗΛΥΑ. 

4. Το ΣΗΛΥΑ και το e -  Άδειες διασυνδέονται σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και 

εθνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας. Η διασύνδεση των συστημάτων είναι αμφίδρομη και 

παρέχονται, κατ' ελάχιστον, οι εξής υπηρεσίες:  

α)  πλήρης πρόσβαση σε κάθε διασυνδεδεμένη ηλεκτρονική αίτηση από τους χρήστες 

οποιουδήποτε συστήματος με απλή ενάριθμη αναφορά, 
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β)  εφαρμογή κανόνων προώθησης ή ολοκλήρωσης μιας αίτησης ανάλογα με την 

κατάσταση της διασυνδεδεμένης αίτησης σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα, 

γ)  μεταφορά δεδομένων που επηρεάζουν τη διαδικασία αδειοδότησης από το ένα 

σύστημα στο άλλο. 

5.  Για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) σύμφωνα 

με το άρθρο 18 του ν. 4014/2011 και μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσής του με την 

παραπάνω πληροφοριακή υποδομή, οι δηλώσεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και οι αιτήσεις έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΑΕΠΟ) υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος ΣΗΛΥΑ. Η 

απαιτούμενη ενημέρωση του ΗΠΜ γίνεται αποκλειστικά με μέριμνα του κατόχου της 

κατασκευής κεραίας. 

 

 

 

Άρθρο 39 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Ηλεκτρονικού Συστήματος ΣΗΛΥΑ με το 

Ηλεκτρονικό Σύστημα e-Άδειες, τα απαιτούμενα για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών 

στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται με ευθύνη των κυρίων ή κατόχων κατασκευών 

κεραιών. Η διασύνδεση των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων ολοκληρώνεται μέσα 

σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και διαπιστώνεται με πράξεις της 

ΕΕΤΤ και του διαχειριστή του Συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες). 

2. Μέχρι την εγγραφή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 38 του παρόντος νόμου 

στο Ηλεκτρονικό Σύστημα ΣΗΛΥΑ, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την εγκατάσταση 

και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας γίνεται ως εξής: 

α)  ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τις απαιτούμενες αιτήσεις και μελέτες στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και, στη συνέχεια, υποβάλλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα ΣΗΛΥΑ φάκελο με τα 

αποδεικτικά παραλαβής τους, 

β)  οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την παραλαβή των 

σχετικών αιτήσεων/μελετών, να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να 

ενημερώσουν εγγράφως την ΕΕΤΤ και τον ενδιαφερόμενο για: 

αα) την έκδοση των εγκριτικών πράξεων, ή  

ββ) την ανάγκη συμπλήρωσης/διόρθωσης τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις 

αιτήσεις/μελέτες,  

γγ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων/μελετών. 

3. Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 

ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του. Εκδοθείσες άδειες και εγκρίσεις 

παραμένουν ισχυρές. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί 

σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 17Γ΄ του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 

διατηρούνται σε ισχύ για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Για 

πιστοποιητικά πληρότητας, για την έκδοση των οποίων έχει ληφθεί υπόψη έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων ή δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, χορηγείται από την ΕΕΤΤ, μέσα στην 
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προαναφερόμενη προθεσμία, άδεια κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος και, στη συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία των άρθρων 23 και 24 του παρόντος 

νόμου. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και για τα κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών.  

4. Κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 

44), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), εξαιρούνται από 

την υποχρέωση καταβολής στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 

του προστίμου της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του παρόντος νόμου.  

5. Εκκρεμείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται 

σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης με την οποία 

διαπιστώθηκε η παράβαση.  

6. Κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών που δηλώθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 61 

του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), συνεχίζουν να λειτουργούν έως την αδειοδότησή τους, η οποία 

πραγματοποιείται μετά την οριστικοποίηση των οικείων χαρτών συχνοτήτων και την 

αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών. Υφιστάμενες κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών, 

που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω, μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν 

έως την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών αυτών, εφόσον υποβάλουν την εν λόγω 

δήλωση εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 61 του ν. 4313/2014, και καταβάλουν στην ΕΕΤΤ, πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) 

ευρώ για κάθε δήλωση.  

7.Άδειες για την κατασκευή κεραιών των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής που χρησιμοποιούνται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος 

του παρόντος ή εγκαθίστανται στο πλαίσιο εφαρμογής των χαρτών συχνοτήτων χορηγούνται 

μετά τη λήξη της προθεσμίας για την απελευθέρωση και διάθεση του ψηφιακού μερίσματος. 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία δώδεκα 

(12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να καταθέσουν δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, η οποία 

πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, το γεωγραφικό στίγμα, την ισχύ, τη συχνότητα 

εκπομπής, το ύψος του εγκεκριμένου από την ΥΠΑ ιστού, καθώς και απόσπασμα ψηφιακού 

δορυφορικού χάρτη με τη θέση του κεραιοσυστήματος. Στην ανωτέρω διαδικασία μπορεί να 

ενταχθούν και εγκατεστημένες κεραίες τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, που χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44) για τη γεωγραφική κάλυψη του συνόλου 

της Επικράτειας στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, σε 

θέσεις εκτός των προβλεπόμενων στους χάρτες συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής. Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών μπορούν να τροποποιούν τις 

παραπάνω δηλώσεις μέσω του ΣΗΛΥΑ για την εξυπηρέτηση της εφαρμογής των χαρτών 

συχνοτήτων.  

Η σύνδεση των ανωτέρω κατασκευών κεραιών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας 

πραγματοποιείται μετά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ.  

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αδειοδότησης που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η παράγραφος 6 

του άρθρου 34 του παρόντος νόμου.  

Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να καθορίζονται και 

ειδικότερες προϋποθέσεις, χρονικές διαδικασίες και όροι για την εφαρμογή των ανωτέρω 

εδαφίων. 
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8. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του 

ν. 4155/2013 (Α΄ 120), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 

του ν. 4313/2014, παραμένουν ως έχουν και εξετάζονται μετά την έκδοση των 

προβλεπόμενων ραδιοφωνικών χαρτών συχνοτήτων, οι δε εκπρόθεσμες θεωρούνται ως 

ουδέποτε υποβληθείσες. 

9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, 

ισχύει η υπ’αριθμ. 2300ΕΦΑ (493)/06.02.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Μεταφορών και Επικοινωνιών ( Β΄ 346). 

10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, 

ισχύει η υπ’αριθμ. Π/112/345/04.12.2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

(Β΄ 3271), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Π/112/237/31.07.2015 κοινή 

απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

Οικονομικών (Β΄1659). 

11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, 

ισχύει η υπ’αριθμ. 65977/974/Φγ61/12.12.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 3260).  

12. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του παρόντος 

νόμου, ισχύει η υπ’αριθμ. 29179/340/Φγ61/14.05.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1275). 

13. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 

του παρόντος νόμου ισχύει υπ’αριθμ. 27217/505/04.06.02013 κοινή απόφαση των 

Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1442).  

14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 

του παρόντος νόμου ισχύει η υπ’αριθμ. 11926/261/08.03.2011 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων (Β΄ 453). 

15. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 

του παρόντος νόμου , ισχύει η υπ’αριθμ. 529/138/30.06.2009 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β΄ 1458). 

16. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του 

παρόντος νόμου, ισχύει η υπ’αριθμ. 672/1/13.11.2012 απόφαση της ΕΕΤΤ (Β΄ 3295), καθώς 

και οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ που αφορούν την επέκταση της διαλειτουργικότητας του ΣΗΛΥΑ.  

17.Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 

261) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Ε.Ε.Τ.Τ δημοσιεύει τις ως άνω Δηλώσεις στο δικτυακό της τόπο, εξαιρουμένων των 

στοιχείων υπό (δ) και (ε) ανωτέρω. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για την 

Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και για όλα τα κεραιοσυστήματα τα οποία μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν 

ραδιοφωνικές εκπομπές αυτής.» 
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Άρθρο 40 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 24Α του ν. 2075/1992 (Α΄ 129), 

το άρθρο 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), το άρθρο 30 του ν. 4070/2012, τα άρθρα 22 και 31 του 

ν. 4053/2012 (Α΄ 44), καθώς και κάθε άλλη ειδική ή γενική διάταξη που αντιβαίνει στις 

διατάξεις του παρόντος νόμου. 

 

 

Άρθρο 41 

Κωδικοποίηση νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών Κεραιών 

 

1.Συνιστάται ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, της οποίας τα μέλη δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνουν τα δέκα (10) για τη σύνταξη κώδικα που περιλαμβάνει τις διατάξεις νόμων και 

κανονιστικών πράξεων που σχετίζονται με τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου 

κατασκευών κεραιών, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. 

2. Ο κώδικας τηρείται σε ηλεκτρονική βάση και περιλαμβάνει τις εξουσιοδοτικές διατάξεις 

για τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία ενημέρωσης, επικαιροποίησης και έγκρισης της 

τροποποίησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

Άρθρο 42 

Τροποποίηση του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012 

 

1. Στο άρθρο 4 του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως 

εξής: 

«5.  Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών 

κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) ή είναι κοινόχρηστοι, ο ενδιαφερόμενος κάτοχος κατασκευής κεραίας, εφόσον 

επιθυμεί να κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων περί δικαιωμάτων διέλευσης, υποβάλλει 

αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος μόνο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄ και θθ΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου καθώς και α) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα 

συντεταγμένων, β) τεχνική έκθεση μηχανικού και γ) αρχιτεκτονικά σχέδια. Σε αυτή την 

περίπτωση ο αρμόδιος φορέας χορήγησης χορηγεί δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με τις 

περίπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄, υποπεριπτώσεις ββ΄ και δδ΄ της περίπτωσης ζ΄, και περίπτώσεις 

η΄ και ι΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και δεν απαιτείται παροχή εγκρίσεων από 

τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ούτε ακολουθείται η διαδικασία εγκρίσεων 

της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.  

Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών 

κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή είναι κοινόχρηστοι δεν 

εφαρμόζονται τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 του παρόντος Παραρτήματος.» 
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2. Στο άρθρο 11 του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 5 ως 

εξής: 

«5.  Μέχρι να λειτουργήσει το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 28 του ν. 4070/2012, 

όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 11 του ν. 4463/2017 (Α΄ 42), οι 

αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών 

κατασκευών κεραιών σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή είναι κοινόχρηστοι, εφαρμόζουν τη διαδικασία που ορίζεται στις 

περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τα τέλη 

υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για τη χορήγηση 

δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών σε χώρους που 

ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή είναι κοινόχρηστοι, 

ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης μόνο τα δικαιολογητικά των 

υποπεριπτώσεων ββ΄ και δδ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 

παρόντος Παραρτήματος.» 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

Άρθρο 43 

Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 

 

1. Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη σύγχρονων 

δικτυακών υποδομών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως των δικτύων οπτικών ινών, 

των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των δικτύων WiFi, των υποδομών έξυπνων πόλεων, των 

υποδομών για διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης και των πάσης φύσεως 

υποδομών σταθερών, ασυρματικών και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς και 

των εξειδικευμένων δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ, Internet of 

Things). Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περιλαμβάνει κυρίως 

την πολιτική ανάπτυξης των δικτύων, τους στόχους και τα μέσα για την επίτευξή τους.  

2. Η ΓΓΤΤ είναι αρμόδια να εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 

πολιτική, τις εθνικές θέσεις και τον τρόπο εκπροσώπησης της χώρας σε ευρωπαϊκούς και 

διεθνείς οργανισμούς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση 

του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου και για την παρακολούθηση των αντίστοιχων δεικτών του 

Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη. 

3. Η ΓΓΤΤ καταρτίζει και εισηγείται το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο και παρακολουθεί την 

πορεία εφαρμογής του, εισηγούμενη τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις του κατά τη 

διακριτική της ευχέρεια. Για τον σκοπό αυτόν, η ΓΓΤΤ συγκεντρώνει περιοδικά όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιοι/εμπλεκόμενοι δημόσιοι και ιδιωτικοί 

φορείς της χώρας, προκειμένου να προβεί στην αποτίμηση των οικείων ποσοτικών δεικτών 

του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 ή/και άλλων παρόμοιων ποσοτικών 
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δεικτών που θα προβλεφθούν στο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΓΤΤ προβαίνει σε 

διαβούλευση με τους φορείς αυτούς.  

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται 

να εξειδικεύονται το είδος και η μορφή των στοιχείων που συγκεντρώνονται για τους 

σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ο τρόπος και ο χρόνος συλλογής τους και 

κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

5. Αρμόδιες για την εφαρμογή των προβλέψεων του παρόντος άρθρου είναι οι 

ακόλουθες οργανικές μονάδες της ΓΓΤΤ: (α) η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (β) η Διεύθυνση Διαχείρισης Ραδιοφάσματος και (γ) η 

Διεύθυνση Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών, όπως αυτές ορίζονται 

κατά τις διατάξεις του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), όπως ισχύει. Ο Γενικός Γραμματέας 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται με απόφασή του να εξειδικεύει, να 

επαναπροσδιορίζει ή/και να κατανέμει τις αρμοδιότητες αυτές μεταξύ των οργανικών 

μονάδων της ΓΓΤΤ με στόχο τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότερη άσκησή τους. 

6. Η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΓΓΤΤ 

συντάσσει σε ετήσια βάση έκθεση αποτίμησης της πορείας υλοποίησης του Εθνικού 

Ευρυζωνικού Σχεδίου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων. 

Άρθρο 44 

Υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών 

 

1. Οι δράσεις, το φυσικό αντικείμενο των οποίων αφορά στον σχεδιασμό και την 

εγκατάσταση πάσης φύσεως δικτύων και υποδομών σταθερών, ασυρματικών και 

δορυφορικών επικοινωνιών όπως, ιδίως, των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέμπτης 

γενιάς (5G), των δικτύων WiFi, των υποδομών έξυπνων πόλεων, των υποδομών για 

διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης, κ.λπ., καθώς και των εξειδικευμένων 

δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ, Internet of Things) και που 

σχεδιάζονται από φορείς του Δημοσίου με σκοπό την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ελέγχονται ως προς τη 

συμβατότητά τους με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο. 

2. Οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΤΤ, ώστε να αξιολογηθούν 

από αυτή ως προς την εξειδίκευση του φυσικού τους αντικειμένου με στόχο τη διασφάλιση 

της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης των πόρων του Δημοσίου. Με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 

Διεύθυνσης της ΓΓΤΤ, προεγκρίνονται τα τεχνικά δελτία που ετοιμάζουν οι φορείς πρότασης, 

ως προς τη συμβατότητά τους με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, εντός προθεσμίας ενός (1) 

μηνός από την κατάθεσή τους από την αρμόδια υπηρεσία, πριν την κατάθεσή τους στην 

αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή την αρμόδια υπηρεσία χρηματοδότησης. Μετά την 

παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, χωρίς τη διατύπωση αιτιολογημένων 

παρατηρήσεων επί του περιεχομένου των τεχνικών δελτίων από την αρμόδια για την 

προέγκριση υπηρεσία της ΓΓΤΤ, τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται 
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εγκεκριμένα. Σε περίπτωση διατύπωσης αιτιολογημένων παρατηρήσεων επί του 

περιεχομένου των τεχνικών δελτίων, η προθεσμία έγκρισης ορίζεται σε έναν (1) μήνα από 

την απάντηση των φορέων πρότασης επί των τελευταίων αιτιολογημένων παρατηρήσεων 

της αρμόδιας υπηρεσίας, μετά δε την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας τα 

σχετικά τεχνικά δελτία θεωρούνται εγκεκριμένα. 

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται 

να εξειδικεύεται ή να τροποποιείται η διαδικασία προέγκρισης που ορίζεται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να καθορίζονται οι λεπτομερείς προδιαγραφές για 

τον τρόπο σχεδιασμού αντίστοιχων δράσεων. 

4. Για την υλοποίηση δράσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπου φορέας 

πρότασης είναι η ΓΓΤΤ, δεν απαιτείται η προέγκριση του παρόντος άρθρου, ούτε οι 

προεγκρίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).  

5. Η ΓΓΤΤ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 

2014-2020 και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 

Άρθρο 45 

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών 

 

1. Θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών το οποίο αποτελεί το 

κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διϋπουργικού συντονισμού, του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, οι 

οποίες επιδιώκουν την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών 

βαρών των παρεχόμενων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και των 

εσωτερικών λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης. Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 

Διαδικασιών τελεί υπό την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού, η οποία ασκείται δια του 

αρμοδίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού. 

2. Στόχος του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών είναι η βελτίωση της 

καθημερινότητας των πολιτών και η υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, 

μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και την 

απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας από 

γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και η ουσιαστική προστασία του δημοσίου συμφέροντος 

και του κράτους δικαίου μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, κανόνες, λειτουργίες και 

διοικητικές διαδικασίες.  

3. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών εντάσσεται κάθε πολιτική, 

ενέργεια, δράση ή πρωτοβουλία οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, η οποία αφορά σε ή 

σχετίζεται με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή τη μείωση των διοικητικών βαρών, 

όπως ενδεικτικά:  

(α)  ανασχεδιασμός και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και ροής εργασιών ή 

τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώσεων 

491



 

 

 

 

πληροφόρησης προς τη δημόσια διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόμο 

ή κανονιστική πράξη,  

(β) τροποποίηση, προσαρμογή, απλούστευση και εν γένει βελτίωση του νομοθετικού 

και κανονιστικού πλαισίου υφιστάμενων ρυθμίσεων ή κωδικοποίηση της νομοθεσίας, 

διοικητική ή νομοθετική, πριν αυτή εξετασθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),  

(γ)  ψηφιοποίηση των διαδικασιών και δράσεις διαλειτουργικότητας των 

πληροφοριακών συστημάτων,  

(δ)  βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών ή των επιχειρήσεων με προσβάσιμο και 

φιλικό προς το χρήστη τρόπο, για κάθε διοικητική διαδικασία ή για υποχρεώσεις 

πληροφόρησης προς της διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόμο ή 

κανονιστική πράξη, και  

(ε) αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και 

υπηρεσίες υποδοχής κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω δράσεις σχεδιάζονται, 

υλοποιούνται και παρακολουθούνται ως συνεκτικά και αλληλεξαρτώμενα μέρη του 

Προγράμματος με σκοπό τη διασφάλιση της συνοχής, της συνέργειας και της 

διαλειτουργικότητας των δράσεων, καθώς και οικονομιών κλίμακας και τη μεγιστοποίηση 

του οφέλους που προκύπτει από την υλοποίηση των δράσεων αυτών. 

4. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών εντάσσεται και κάθε δράση που 

προκύπτει από πρόταση ή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ή του αρμόδιου για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού. 

5. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών δύνανται να ενταχθούν και 

δράσεις ή ενέργειες απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αποτελούν προτάσεις 

δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, κοινωνικών εταίρων, ιδρυμάτων, ιδιωτικών φορέων και 

δομών ή και πολιτών. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται σε ειδική πλατφόρμα που 

δημιουργείται για το σκοπό αυτό και αξιολογούνται από τις ομάδες εργασίας της επόμενης 

παραγράφου. 

6. Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών υποστηρίζεται διοικητικά και 

επιστημονικά από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και λειτουργεί με την υποστήριξη 

ομάδων εργασίας οι οποίες συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού και των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών και οι 

οποίες αναλύουν, επεξεργάζονται και εισηγούνται τις κατάλληλες ενέργειες και δράσεις για 

την απλούστευση της επιλεγμένης ή των επιλεγμένων διαδικασιών, όπως αυτές 

καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Εφόσον απαιτηθεί η ανάθεση 

του σχεδιασμού και της υλοποίησης της δράσης, με ανάθεση του σχετικού έργου σε δημόσιο 

ή ιδιωτικό φορέα σύμφωνα με το νόμο, η αντίστοιχη ομάδα εργασίας εκπονεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές, παρακολουθεί το ανατιθέμενο έργο, παραλαμβάνει τα παραδοτέα του και 

μεριμνά για την εφαρμογή του, περιλαμβανομένης της προμήθειας του τυχόν αναγκαίου 

υλικού και λογισμικού και της εκπαίδευσης των αντίστοιχων υπαλλήλων. 

7. Στις ομάδες εργασίας της προηγούμενης παραγράφου συμμετέχουν οι οικείοι 

Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς, συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων μελών της κυβέρνησης, 

υφυπουργών, γενικών ή ειδικών γραμματέων και υπηρεσιακοί παράγοντες. Στις ομάδες 
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εργασίες δύνανται να συμμετέχουν και ιδιώτες εμπειρογνώμονες. Στις ομάδες εργασίας 

προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών ή άλλος Γενικός Γραμματέας εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση 

ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή 

εκπρόσωπός του συμμετέχει ως μέλος στις ομάδες εργασίας στις οποίες δεν προεδρεύει. 

8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών συγκροτείται επιτελική επιτροπή που λειτουργεί υπό την εποπτεία του, η οποία 

εκπονεί Οδηγό σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων ο οποίος περιλαμβάνει τα 

αναγκαία κοινά πρότυπα και κοινές προδιαγραφές και τη μεθοδολογία σχεδιασμού και 

υλοποίησης των δράσεων, με τελικό σκοπό την παραμετροποιημένη προτυποποίηση των 

λειτουργιών και των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, την ψηφιοποίησή τους και τη 

διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους. 

9. Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών καλύπτεται χρηματοδοτικά από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατά το μέρος του που είναι επιλέξιμο από αυτά, 

καθώς και από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους σύμφωνα με τους όρους που 

διέπουν τη διαχείρισή τους. 

10. Κάθε εξάμηνο συντάσσεται, με μέριμνα του αρμοδίου για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση Υπουργού, αναφορά η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και η οποία 

συμπεριλαμβάνει: (α) την εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος κατά το προηγούμενο 

εξάμηνο, (β) τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα αρμόδια Υπουργεία και οι λοιποί 

δημόσιοι φορείς προς ικανοποίηση των στόχων και υλοποίηση των δράσεων του 

Προγράμματος καθώς και την αξιολόγηση αυτών, (γ) τις δράσεις του επόμενου εξαμήνου 

που προτείνονται προς ένταξη στο Πρόγραμμα, και τις απαιτούμενες σχετικές ενέργειες 

συμπεριλαμβανομένων και των εισηγήσεων του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση 

Υπουργού για δράσεις που πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.  

11. Με απόφαση του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται ο τρόπος εκπόνησης του 

Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, ο τρόπος ένταξης κάθε δράσης σε αυτό, 

ο τρόπος χρηματοδότησης, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας των ομάδων εργασίας, ο 

τρόπος υποβολής προτάσεων προς αξιολόγηση από φορείς της κοινωνίας και της αγοράς 

καθώς, το σύστημα διοίκησης – παρακολούθησης – αξιολόγησης – επικαιροποίησης του 

Προγράμματος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεών 

του, και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

 

 

 

Άρθρο 46 

Σύσταση Επιτροπής για την επεξεργασία και κωδικοποίηση διοικητικών διαδικασιών και 

εγγράφων 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού που είναι αρμόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται στο πλαίσιο του Εθνικού 

Προγράμματος Απλούστευσης διαδικασιών Ειδική Επιτροπή με σκοπό την επεξεργασία νέου 
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Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και την εκπόνηση κωδικοποιητικού Οδηγού με 

υποδείγματα διοικητικών εγγράφων, ο οποίος θα ομογενοποιεί και θα κατηγοριοποιεί το 

σύνολο των υφιστάμενων τύπων διοικητικών εγγράφων και θα καταγράφει την ηλεκτρονική 

τους διαχείριση. 

2. Οι νέες κωδικοποιήσεις ενσωματώνουν το σύνολο των τυπικών και άτυπων διαδικασιών 

που εφαρμόζει η Διοίκηση. 

3. Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ειδικούς επιστήμονες και 

εμπειρογνώμονες στα αντικείμενα του έργου που της ανατίθεται, εκ των οποίων ένας 

ορίζεται ως Πρόεδρος και ένας ως αναπληρωτής του. Η Ειδική Επιτροπή οφείλει να 

ολοκληρώσει το έργο της εντός ενός (1) έτους από τον διορισμό των μελών της. Ο Υπουργός 

που είναι αρμόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση δύναται με απόφασή του να παρατείνει 

το έργο της για όσο χρόνο κρίνει σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή της και τον 

εκτιμώμενο υπολειπόμενο αναγκαίο για την ολοκλήρωση του έργου χρόνο. 

4. Για τη σύσταση και λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα 

στην παράγραφο 2, του άρθρου 67, του νόμου 4622/2019 (Α΄ 133). Εάν η Κεντρική Επιτροπή 

Κωδικοποίησης του άρθρου 66, του νόμου 4622/2019 (Α΄133), δεν έχει συγκροτηθεί μέχρι 

τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής του παρόντος, η γνώμη της παραγράφου 2, του 

άρθρου 67, του ως άνω νόμου, δίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης.  

5. Η Ειδική Επιτροπή οφείλει να ενημερώνει για την πρόοδο των εργασιών της την Κ.Ε.Κ. σε 

τριμηνιαία βάση. Για το διάστημα μέχρι τη συγκρότηση της Κ.Ε.Κ. ενημερώνει τον Γενικό 

Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. 

6. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 66 και 67 του νόμου 4622/2019 (Α΄ 133), με την απόφαση 

της παραγράφου 1 του παρόντος μπορούν επίσης να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

 

 

Άρθρο 47 

Σύσταση Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, 

το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών, με κύρια αποστολή την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών 

βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης 

προς πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και την σύνταξη ετήσιων 

αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς 

όρους. 

2. Οι ετήσιες αναφορές του Παρατηρητηρίου δημοσιεύονται τον Φεβρουάριο του 

επόμενου, από το έτος αναφοράς, έτους, μαζί με τις βασικές δράσεις που υλοποιήθηκαν 

από τους αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης 

Διαδικασιώνμαζί με την επίπτωση που είχαν στα μεγέθη των διοικητικών βαρών.  

3. Είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για την ανάπτυξη και 
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κατάρτιση των ειδικών στατιστικών του Παρατηρητηρίου καθώς και τη διάχυση και 

επικοινωνία της σχετικής στατιστικής πληροφορίας μέσω της έκδοσης σχετικού δελτίου 

αποτύπωσης των διοικητικών βαρών από την τελευταία. 

4. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζει το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και 

τον Υπουργό που είναι αρμόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση, σε κάθε σχετικό θέμα και 

ειδικώς ως προς τις τριμηνιαίες αναφορές του προς τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ρυθμίζουν το ανωτέρω Πρόγραμμα.  

5. Το Παρατηρητήριο δύναται, εφόσον του ζητηθεί, να υποστηρίξει τα Υπουργεία ή άλλους 

εποπτευόμενους δημόσιους φορείς ή ανεξάρτητες αρχές, στη μέτρηση και αποτίμηση των 

διοικητικών βαρών που προκύπτουν από μεμονωμένες δράσεις ή πρωτοβουλίες τους. 

Επιπλέον, υποστηρίζει τη διαδικασία κατάρτισης των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων 

νομοσχεδίων ή την αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων του άρθρου 56 του 

ν. 4622/2019 (Α΄ 133) που διενεργεί η Προεδρία της Κυβέρνησης, μέσω της παροχής 

στοιχείων από τις μετρήσεις διοικητικών βαρών που πραγματοποιεί, εφόσον αυτό ζητηθεί 

από τις υπηρεσίες της Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

6. Για τις ανάγκες του Παρατηρητηρίου συστήνονται στο Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης οκτώ (8) θέσεις οι οποίες καλύπτονται με πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ ή με 

αποσπάσεις από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 

4623/2019 (Α΄ 134). Οι κλάδοι, οι κατηγορίες εκπαίδευσης και τα προσόντα των θέσεων 

καθορίζονται με την προκήρυξη των θέσεων ή την πρόσκληση για αποσπάσεις. 

7. Η μεθοδολογία μέτρησης, ο τρόπος παρουσίασης των αναφορών και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα 

ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 48 

Σύσταση Επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό  

και Διοικητικό Μετασχηματισμό της Ελλάδας 

 

1. Συστήνεται Επιτροπή υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό 

της Ελλάδας, υπαγόμενη στον αρμόδιο για θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργό, για 

την υποβοήθηση του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός της 

Επιτροπής είναι:  

(α) η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σε σχέση με τα θέματα και τα ζητήματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως ενδεικτικά η Βίβλος 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το Εθνικό Ευρυζωνικό σχέδιο, η Κυβερνοασφάλεια, το Εθνικό 

Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών και Μείωσης της Γραφειοκρατίας,  

(β) η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδος, 
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(γ) η δημιουργία της στρατηγικής ενεργειών και του πλάνου δράσεων που θα συντελεστούν 

για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την απλούστευση των διαδικασιών,  

(δ) ο συντονισμός των δράσεων όλων των αρμόδιων Υπουργείων και φορέων στο πλαίσιο 

των ενεργειών που θα πρΟ.Τ.Α.θούν και εγκριθούν για την επίτευξη των στόχων του έργου, 

όπως τα παραπάνω προκύψουν και συνδιαμορφωθούν, μέσα από διαβούλευση και 

ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με εκπροσώπους της κοινωνίας, ιδρυμάτων, κρατικών 

δομών και φορέων, και 

(ε) η συνεργασία με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» του άρθρου 114 του ν. 4622/2019(Α΄ 133) 

και η υποβολή προτάσεων προς την τελευταία για την επίτευξη των στόχων του έργου της. 

 2. Η Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς 

εμπειρογνώμονες από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης και των γραμμάτων και των 

τεχνών, τα οποία δεν λαμβάνουν, για τη συμμετοχή τους σε αυτή, οποιαδήποτε αποζημίωση 

ή αμοιβή, εκτός των οδοιπορικών τους, δηλαδή των εξόδων διαμονής και μετακίνησής τους. 

Η Επιτροπή εδρεύει στην Καλλιθέα, στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και υποστηρίζεται γραμματειακά από τη 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 

 3.  Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργού, 

ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία, την υποστήριξη από 

υπηρεσίες, τους πόρους, τη στελέχωση και κάθε δραστηριότητα στην οποία προβαίνει προς 

την επίτευξη των σκοπών της.  

 

 

 

Άρθρο 49 

Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) στο 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

1. Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) το οποίο 

υπάγεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αυτό θεσπίστηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

2. Αρμοδιότητες του Τμήματος Π.Σ.Ε.Α. είναι: (α) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση 

και η δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και των 

εποπτευόμενων από αυτό διοικητικών δομών, σε περίπτωση πολέμου, έντασης, κρίσης ή 

έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης, και η ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με τον 

σχεδιασμό αυτό. β. Η σύνταξη, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Σχεδίων Π.Σ.Ε.Α. 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Γενικό 

Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και των σχετιζόμενων με αυτά Μνημονίων Επιβαλλομένων 

Ενεργειών. γ. Η συνεργασία με τις οργανωτικές δομές ΠΑΜ-ΠΣΕΑ του ΓΕΕΘΑ και των λοιπών 

υπουργείων. δ. Η διατύπωση εισηγήσεων για τη διαχείριση κρίσεων και την ασφαλή 

λειτουργία των εγκαταστάσεων του Υπουργείου. ε. Η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού 

δαπανών επί θεμάτων Π.Σ.Ε.Α.. ζ. Η μέριμνα για την κατάρτιση και εκπαίδευση επί θεμάτων 

Π.Σ.Ε.Α. α) του προσωπικού του Τμήματος και β) του προσωπικού του Υπουργείου, προς 

εξασφάλιση της προστασίας των ανωτέρω και των πάσης φύσεως υποδομών και υλικού που 
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ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον πόλεμο και την ειρήνη, κατά τις 

κείμενες και λοιπές κανονιστικές διαδικασίες. η. Η μέριμνα για την παρακολούθηση και 

εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ), καθώς και της 

Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013/488/ΕΕ, της 23ης Σεπτεμβρίου 

2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών της ΕΕ, δημοσιευμένης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 15/10/2013 (L 

274/1) από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. θ. Η μέριμνα για τη 

χορήγηση και την άρση εξουσιοδοτήσεων χειρισμού διαβαθμισμένου υλικού στο προσωπικό 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. ι. Η μέριμνα για την ρύθμιση κάθε σχετικού 

θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν θέματα Π.Σ.Ε.Α.. 

3. Για την επιλογή και τοποθέτηση του προϊσταμένου του Τμήματος Π.Σ.Ε.Α. ισχύουν οι 

διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).  

 

Άρθρο 50 

Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης συστήνεται Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Η οργανωτική δομή του 

άρθρου 15 του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117) μεταφέρεται ως σύνολο θέσεων, αρμοδιοτήτων και 

προσωπικού στη νέα Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. 

2. Στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνεται θέση μετακλητού 

Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος επιλέγεται και 

τοποθετείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.  

3. Η θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας δύναται να 

καλυφθεί από το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από 

το ένστολο ή πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και από 

καθηγητές ΑΕΙ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).  

4. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας πρέπει να διαθέτει τα 

ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 

β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή με την ειδικότητα ή συναφή με τις αρμοδιότητες (ως 

γνωστικά αντικείμενα) της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας. 

γ. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του   

π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει. 

δ. Επαγγελματική εμπειρία συναφή με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης 

Κυβερνοασφάλειας. 

5. Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, δύνανται να 

στελεχώνονται από το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και από το ένστολο ή πολιτικό προσωπικό Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου 
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και από 

Υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά την έννοια των 

διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει. 

6. Για τις αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση των Διευθύνσεων και Τμημάτων της 

Γενικής Διεύθυνσης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 εώς 3 και 5 του άρθρου 55 του                       

ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και μπορούν να ανανεωθούν για μια ακόμα τριετία με απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργού. 

7. Με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να 

μετονομάζονται οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης 

Κυβερνοασφάλειας, να εξειδικεύονται οι υφιστάμενες αρμοδιότητες των οργανικών 

μονάδων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης ή να μεταφέρονται μεταξύ αυτών. 

8. Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κυβερνοασφάλειας, επιτρέπεται μεταβατικά, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, 

σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταμένων των οργανικών 

τους μονάδων, υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει. 

Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της 

υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει 

διοικητικές τους ικανότητες.  

9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως 

εξής:  

«Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 346 της Σ.Λ.Ε.Ε., στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που 

άπτονται του τομέα της Κυβερνοασφάλειας, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος 

Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων 

θεωρεί αντίθετη με την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων κυβερνοασφάλειάς της.» 

10. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα 

που αφορούν στην οργανωτική δομή, το προσωπικό και τις αρμοδιότητες της Γενικής 

Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας που συστήνεται με το παρόν. 

 

Άρθρο 51 

Λοιπά οργανωτικά ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) προστίθεται τελευταίο 

εδάφιο ως εξής:  

«Ως τελικός υπογράφων για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που αφορά σε ενέργεια ή 

απόφαση του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζεται ο Υπουργός 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή το αρμόδιο διοικητικό όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα ή το δικαίωμα 

υπογραφής με «εντολή Υπουργού».» 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) προστίθεται τελευταίο 

εδάφιο ως εξής: «Ως τελικός υπογράφων για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που αφορά 
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σε ενέργεια ή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ορίζεται ο 

Υπουργός του υπουργείου υποδοχής ή το αρμόδιο διοικητικό όργανό του Υπουργείου 

υποδοχής στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα ή το δικαίωμα υπογραφής με 

«εντολή Υπουργού».» 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως 

εξής:  

«Μεταβατικά και μέχρι την 31.12.2019, η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν απαιτείται.» 

4. Στο άρθρο 22 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:  

«Στο Τμήμα αυτό δύνανται να προσλαμβάνονται δύο (2) μετακλητοί συνεργάτες 

επικοινωνιολόγοι ή ένας δημοσιογράφος και ένας νομικός. Για την πρόσληψη 

δημοσιογράφου, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν. 4622/2019 

(Α΄ 133).»  

5. Οι θέσεις προσωπικού με έμμισθη εντολή και οι θέσεις του προσωπικού επί θητεία των 

άρθρων 38 και 39, αντιστοίχως, του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117) διατηρούνται στο Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης από την ημερομηνία ισχύος του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119). 

6. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) τροποποιείται το εδάφιο 

δεύτερο ως εξής:  

«Για την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των νέων οργανικών μονάδων κάθε 

επιπέδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι θέσεις Προϊσταμένων 

Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσονται εντός τεσσάρων (4) μηνών.  

7. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) προστίθενται εδάφια τρίτο 

και τέταρτο ως εξής: 

«Εάν το προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού του Υπουργείου εκδοθεί σε χρόνο μετά την 

προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων, η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται, εφόσον οι 

αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων δεν έχουν αλλάξει ουσιωδώς, γεγονός που 

πιστοποιείται προς το Α.Σ.Ε.Π. με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση που το προεδρικό διάταγμα του Οργανισμού του Υπουργείου 

εκδοθεί μετά την επιλογή των νέων προϊσταμένων σύμφωνα με τις διαδικασίες του 

Υπαλληλικού Κώδικα, οι προϊστάμενοι συνεχίζουν τη θητεία τους, εφόσον οι αρμοδιότητες 

των υπηρεσιών στις οποίες προΐστανται δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς, γεγονός που 

διαπιστώνεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.» 

8. Η παράγραφος 3α του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) που αναπτύσσει, λειτουργεί 

παραγωγικά και διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) αποτελούν την κεντρική Υπολογιστική Υποδομή του Δημοσίου, στην 

οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως την 01.01.2022 όλες οι κεντρικές 

ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν όλα τα 

Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές και η Κ.Τ.Π. Α.Ε. και αφορούν σε συναλλαγές 

με πολίτες, επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Οι υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-

Cloud) των ανωτέρω φορέων μεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της ΓΓΠΣΔΔ για 

το σκοπό αυτόν. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται στα 

διαβαθμισμένα συστήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Προστασίας 

499



 

 

 

 

του Πολίτη, του Υπουργείου Εξωτερικών του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Γενικής Γραμματείας 

Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service 

Level Agreement – SLA) στους ανωτέρω φορείς. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και πληροφοριακά 

συστήματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.» 

9. Η παράγραφος 3β του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α΄134) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών 

εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους Φορείς του 

Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 

3979/2011 (Α΄ 138). Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τα Υπουργεία Προστασίας του 

Πολίτη και Εθνικής Αμύνης και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, το Λιμενικό Σώμα του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.» 

10. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 5 της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του     

ν. 4314/2014 (Α΄ 265), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), 

προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Με ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η διάρθρωση της ΕΥΔΕ – ΤΠΕ, όσον αφορά στη 

σύσταση νέων μονάδων, στη μετονομασία υπαρχουσών μονάδων και στον επιμερισμό 

αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε αυτές και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και 

λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας.» 

11. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Οικονομικού Τομέα του άρθρου 34 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) μετονομάζεται σε 

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης.  

12. Το άρθρο 38 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και 

Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης καταργούνται. 

Οι οργανικές δομές των άρθρων 39 και 40 του ίδιου νόμου μεταφέρονται ως σύνολο θέσεων, 

αρμοδιοτήτων και προσωπικού στη μετονομασθείσα Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και 

Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας 

Διοίκησης.  

13. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης υπάγεται, από 

την ψήφιση του παρόντος νόμου, ως οργανική μονάδα στο σύνολό της στην Γενική 

Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης. 

14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Με τον ως άνω Οργανισμό δύνανται να μετονομάζονται οι υφιστάμενες οργανικές 

μονάδες, να εξειδικεύονται οι υφιστάμενες αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του 

Υπουργείου ή να μεταφέρονται μεταξύ αυτών.» 

15. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) 

αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να 

διαχειρίζεται ή να παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων 

και έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του 

Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία αφορούν στον τομέα της 

πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και των νέων και ανοικτών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των νέων 

τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης και 

γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και 

υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην 

εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.» 

16. Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Για την προώθηση του σκοπού της η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μπορεί να ιδρύει ή/και να συμμετέχει 

στην ίδρυση νέων εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων ή υφιστάμενων εταιρειών της Ελλάδας ή 

του εξωτερικού, καθώς και να προβαίνει σε συνέργειες, κοινές δράσεις και χρηματοδοτήσεις 

νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει στο πλαίσιο του σκοπού της.» 

17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Από τη δημοσίευση του παρόντος η άσκηση των πάσης φύσεως εμπραγμάτων, ενοχικών 

και λοιπών δικαιωμάτων, δικαστικών υποθέσεων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων της 

Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε., ασκούνται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος 

αυτής. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υποκαθιστά την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. ανεξαιρέτως σε κάθε έργο που υλοποιεί 

η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ενδεικτικά, προπαρασκευαστικές πράξεις 

διακήρυξης, πρόσκλησης καθώς και τις υπέρ της ή τις εις βάρος της εγγυητικές επιστολές.». 

18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 «H Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος ή και ως φορέας υλοποίησης 

των ως άνω έργων, προγραμμάτων και δράσεων ή να συμπράττει με δημόσιους ή άλλους μη 

κερδοσκοπικούς φορείς για την υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης υπογράφοντας σχετικές προγραμματικές 

ή άλλες συμβάσεις ή συμφωνίες ή και να εκτελεί έργα για λογαριασμό αυτών ως τελικός 

δικαιούχος και φορέας υλοποίησης αυτών.» 

19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Επιτρέπεται η απόσπαση στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).»  

20. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) 

προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο ως εξής:  

«Για την απόσπαση απαιτείται αίτηση των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία υποβάλλεται 

ύστερα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.. Η πρόσκληση 

του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και 

περιλαμβάνει τον αριθμό των απαιτούμενων θέσεων, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο 
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σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του 

Υπουργού του φορέα προέλευσης, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης: α) διενεργείται η απόσπαση για χρονικό 

διάστημα έως δύο (2) ετών, β) διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της, γ) παρατείνεται η 

απόσπαση κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών από 

τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι υπάλληλοι 

επιστρέφουν στις θέσεις που υπηρετούσαν πριν την ανωτέρω απόσπασή τους. Οι υπάλληλοι 

αυτοί δύνανται να αναλάβουν στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. οποιεσδήποτε θέσεις 

συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων ευθύνης. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος 

υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης, λόγω ανάληψης καθηκόντων σε θέση 

προϊσταμένου στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., το συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται από την 

Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής 

υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά.» 

21. Η παράγραφος 10 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:  

«10. Όλα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με το Οργανόγραμμα, την εσωτερική διάρθρωση 

και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και διευθύνσεων της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., τα αναγκαία 

προσόντα και τις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού, των στελεχών και των συνεργατών, 

καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα προσωπικού, στελεχών, συνεργατών, εσωτερικής 

οργάνωσης και λειτουργίας της, που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις 

λοιπές κείμενες διατάξεις, ρυθμίζονται με το καταστατικό της το οποίο καταρτίζεται, 

τροποποιείται και κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του ν. 4548/2018 (Α΄104), όπως ισχύει. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παύουν 

οι οποιεσδήποτε διευθυντικές αρμοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων της Ε.Δ.Ε.Τ. 

Α.Ε. με βάση το ισχύον Οργανόγραμμα (Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση 

Λειτουργίας Υποδομών, Διεύθυνση Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονομικής Διαχείρισης, 

Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών) και καταργούνται οι 

αντίστοιχες θέσεις του ισχύοντος Οργανογράμματος. Με το καταστατικό της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., 

ρυθμίζονται περαιτέρω όλα τα θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στον σκοπό 

και τους στόχους της, στο μετοχικό κεφάλαιο, στην αύξηση και στη μείωσή του, στην έκδοση 

των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, στα δικαιώματα των μετόχων, στη σύγκληση, στη 

συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, στις αρμοδιότητες του Προέδρου και 

Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του 

Γενικού Διευθυντή, στους πόρους της εταιρείας και στην περιουσία της, στους ελεγκτές, στην 

εταιρική χρήση, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στη λύση και στην εκκαθάριση της 

εταιρείας και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες 

εταιρείες νομοθεσία. Οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό, καθορίζεται 

από το θεσμικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών και των φορέων της έρευνας και της 

τεχνολογίας του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο. 

Μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση και κωδικοποίηση του 

καταστατικού της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρείται σε ισχύ το ισχύον καταστατικό της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. 

συμπληρωματικά με τις διατάξεις του παρόντος και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την 

Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.. Όπου οι διατάξεις του παρόντος έρχονται σε σύγκρουση ή διαφοροποιούνται 
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από το καταστατικό της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. ή από άλλες διατάξεις, υπερισχύουν οι διατάξεις του 

παρόντος.» 

22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«11. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του καταστατικού της και 

συμπληρωματικά του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών αναλογικά εφαρμοζόμενες, όπως 

κάθε φορά ισχύουν.» 

23. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 44 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) διαγράφεται η περίπτωση 

ιε΄ και η περίπτωση ιστ΄ αναριθμείται σε ιε΄. 

24. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) προστίθενται περιπτώσεις 

ια΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ ως εξής: 

«(ια) η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας 

(Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.), (ιβ) η διεκπεραίωση κάθε θέματος αρμοδιότητας του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, που αφορά το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας 

(Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.), (ιγ) η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία του 

Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.), σε 

συνδυασμό με τον ν. 4487/2017 (Α΄ 116), (ιδ) η επεξεργασία σχεδίων υπουργικών 

αποφάσεων των άρθρων 29, 30, 31, 32, 33 και 38 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116).» 

25. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του π.δ. 82/2017, μεταφέρεται ως 

αρμοδιότητα στο Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Διεύθυνσης 

Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο 

μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων. 

26. Όπου στο Κεφάλαιο Δ΄ του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) αναφέρεται ο Υπουργός Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης.  

27. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 

195) προστίθενται και οι φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 

 

 

Άρθρο 52 

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 

 

 

1. Ιδρύεται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, με διεύθυνση gov.gr, της οποίας 

η παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη, ανήκει στην 

αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί το κεντρικό 

σημείο παροχής ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών τις οποίες σωρεύει υποχρεωτικά από 

όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.  

2. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι 

αρμόδια για την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας και δράσης που σχετίζεται με τη στρατηγική 
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και την επιχειρησιακή ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σε ό,τι αφορά στον 

ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών των υφισταμένων και μελλοντικώς εντασσόμενων 

ψηφιακών υπηρεσιών σε αυτήν. 

3. Κάθε φορέας συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου οι ηλεκτρονικές ψηφιακές 

υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από τους επιμέρους ιστοτόπους, να παρέχονται πλέον από 

την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη. Όλοι οι ιστότοποι των φορέων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν 

να μεταφερθούν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης σε διευθύνσεις με 

κατάληξη gov.gr μέχρι τις 31.03.2020.  

4. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο Δικτυακών 

Τόπων και Εφαρμογών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα βρίσκεται 

αναρτημένο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι πλήρως 

προσβάσιμο από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με 

απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα απαραίτητα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν οι Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη 

συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών. Η 

δήλωση των δικτυακών τόπων ιστοτόπων και εφαρμογών στο Μητρώο Δημοσίων Ιστοτόπων 

και Εφαρμογών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, άρθρο 8, Κεφάλαιο Β΄, του                    

ν. 4591/2019, καθίσταται υποχρεωτική μέχρι τις 31.03.2020. 

5. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο Ψηφιακών 

Υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα βρίσκεται αναρτημένο στην 

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι πλήρως προσβάσιμο από τους 

φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με απόφαση του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν οι Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη συντήρηση 

και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Ψηφιακών Υπηρεσιών. Η δήλωση των Ψηφιακών 

Υπηρεσιών στο Μητρώο καθίσταται υποχρεωτική μέχρι τις 31.03.2020. 

6. Στο άρθρο 5 του ν. 3979/2011 (Α΄138) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«Κάθε φορέας της γενικής κυβέρνησης εκπληρώνει την υποχρέωση του παρόντος άρθρου 

με τη φιλοξενία σχετικής με το συγκεκριμένο φορέα ιστοσελίδας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 

της Δημόσιας Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται 

η διαδικασία και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που οφείλουν να 

εφαρμόσουν οι ως άνω Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη δημιουργία και λειτουργία 

των οικείων δικτυακών τόπων των φορέων κάτω από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της 

Δημόσιας Διοίκησης.» 
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ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 53 

Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων 

 

Στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990(Α΄ 27), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 8. Το 

άρθρο 3 του ν. 1876/1990 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 3 

Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αρμοδιότητα σύναψής τους 

 

1. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται: 

α. Σε εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόμενους όλης της Χώρας. 

β. Σε κλαδικές που αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων ομοειδών ή συναφών 

εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισμένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της Χώρας. 

γ. Σε επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόμενους μιας εκμετάλλευσης ή επιχείρησης. 

δ. Σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου 

επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα αυτό ειδικοτήτων όλης της Χώρας. 

ε. Σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές, που αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου 

επαγγέλματος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριμένης πόλης ή περιφέρειας. 

2. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγελματικές συλλογικές 

συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους 

εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου. 

3. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται από τις τριτοβάθμιες 

οργανώσεις των εργαζομένων και τις αναγνωριζόμενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης 

οργανώσεις των εργοδοτών ή πανελλήνιας έκτασης. Στην έννοια των συνταξιοδοτικών 

θεμάτων, που δεν μπορεί να αποτελέσουν περιεχόμενο συλλογικής σύμβασης εργασίας, 

περιλαμβάνεται και η μεταβολή, αμέσως ή εμμέσως, της σχέσης ασφαλίστρου εργαζομένου 

και εργοδότη, η μεταβίβαση του βάρους εν λόγω ή εν μέρει τακτικών εισφορών ή εισφορών 

για αναγνώριση προϋπηρεσιών από τον ένα στον άλλο καθώς και η σύσταση ειδικών 

ταμείων ή λογαριασμών, που χορηγούν περιοδικές παροχές συντάξεων ή εφάπαξ βοήθημα 

με επιβάρυνση του εργοδότη. 

4. Οι κλαδικές συμβάσεις συνάπτονται από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν εργαζομένους ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή 

την ειδικότητά τους, ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από 

εργοδοτικές οργανώσεις. 

Ειδικά για τους εργαζομένους στον κλάδο των Τραπεζών οι κλαδικές συμβάσεις δύνανται να 

συνάπτονται και από μεμονωμένους εργοδότες, οι οποίοι εκπροσωπούνται με κοινό 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον οι καλούμενοι ή καλούντες για 
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διαπραγματεύσεις εργοδότες είτε καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) 

των εργαζομένων στον κλάδο είτε είναι οι τουλάχιστον πέντε (5) μεγαλύτεροι εργοδότες, με 

κριτήριο τους εργαζομένους που απασχολούν. Οι λοιποί εργοδότες δικαιούνται να μετέχουν 

στις διαπραγματεύσεις και να υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση. 

Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου ή εκπροσώπων από τους εργοδότες ή 

άρνησης προσέλευσης στις διαπραγματεύσεις ή αποτυχίας των διαπραγματεύσεων 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 1876/1990. 

5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από 

συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους ή, σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση 

προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα των 

εργαζομένων στην επιχείρηση και, εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες 

πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη. 

Η ένωση προσώπων του προηγούμενου εδαφίου συστήνεται τουλάχιστον από τα τρία 

πέμπτα (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού 

εργαζομένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκεια της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Εάν 

μετά την τυχόν σύσταση ένωσης προσώπων για το σκοπό της παραγράφου αυτής, πάψει να 

συντρέχει η προϋπόθεση της συμμετοχής των τριών πέμπτων (3/5) των εργαζομένων στην 

επιχείρηση, η οποία απαιτείται για τη σύσταση της, διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση. Για 

δε τα λοιπά θέματα που αφορούν την ένωση προσώπων εξακολουθεί να εφαρμόζεται η 

περίπτωση γγ΄ του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79). 

6. Οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από την πλευρά των 

εργαζομένων από δευτεροβάθμιες ή πρωτοβάθμιες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές 

οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης. 

Από την πλευρά των εργοδοτών, οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις 

συνάπτονται από εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή πανελλήνιας 

έκτασης. 

7. Οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται από 

ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτικές οργανώσεις. 

8. Οι εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις είναι 

δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων 

όρων τους εργαζομένους που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις όπως 

επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως κατ' εξοχήν 

επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας 

ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Εργασίας, εξειδικεύονται τα κριτήρια για τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται και καθορίζονται 

οι κατηγορίες όρων των συλλογικών συμβάσεων που εξαιρούνται για τις επιχειρήσεις αυτές 

και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης, ιδίως για τη λήψη μέτρων 

προστασίας των υφισταμένων θέσεων εργασίας, ειδικά για κάθε επιχείρηση.» 
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Άρθρο 54 

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών 

 

Στο άρθρο 6 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 και το 

άρθρο 6 του ν. 1876/1990 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

«Άρθρο 6 

Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας-Νομιμοποίηση εκπροσώπων 

 

1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν: 

α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών όλων των βαθμίδων στο 

πεδίο της δραστηριότητάς τους, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου αυτού. 

Ειδικότερα για την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, από την πλευρά των 

εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον 

αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόμου, από την πλευρά των εργαζομένων, 

ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας. 

β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόμενους που απασχολεί στην επιχείρηση του. 

γ. Για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική 

συλλογική σύμβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται μεταξύ της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο 

υπάγονται οι εργοδότες. 

2. Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθμός των εργαζομένων που ψήφισε στις 

τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης. 

Αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας μπορεί να εγερθεί με προσφυγή συνδικαλιστικής 

οργάνωσης, αρμόδιας να υπογράψει αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας, μέσα σε 

προθεσμία (10) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου που προβλέπεται από το άρθρο 

4 παράγραφος 2 στην επιθεώρηση εργασίας, οπότε και αναστέλλονται οι διαπραγματεύσεις. 

Η προσφυγή κρίνεται από την επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 1264/1982, η οποία 

αποφασίζει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται 

απόφαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούται να 

εκδώσει μόνος του απόφαση μέσα σε 48 ώρες. 

Κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής δεν χωρεί άσκηση εφέσεως. 

Η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα και όταν προκύψει περίπτωση αμφισβήτησης της 

αρμοδιότητας εργοδοτικής οργάνωσης κατά την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας. 

3.α. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους. β. Για τη νομιμοποίηση των 
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εκπροσώπων της ένωσης προσώπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, εφαρμόζονται 

οι ρυθμίσεις της ιδρυτικής της πράξης. 

4. α)Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, οι ενώσεις προσώπων 

εργαζομένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στα 

συλλογικά όργανα αυτού, έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του Υπουργείου που τηρείται στο 

πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

β) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουργείται Γενικό Μητρώο 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), στο οποίο τηρούνται τα 

ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης και οι τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού, καθώς και η τυχόν πράξη διάλυσής της, β) ο αριθμός των μελών της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης που έλαβαν μέρος στις εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) η 

σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και 

στοιχεία επικοινωνίας και ε) οι οικονομικές της καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή 

συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις 

συνδεδεμένες με αυτή οντότητες. 

γ) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουργείται Γενικό Μητρώο 

Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι 

οργανώσεις εργοδοτών και στο οποίο τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό 

της οργάνωσης εργοδοτών και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και η τυχόν πράξη 

διάλυσής της, β) ο αριθμός των μελών της οργάνωσης εργοδοτών που έλαβαν μέρος στις 

εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, γ) η σύνθεση των οργάνων διοίκησης αυτής, δ) η έδρα της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας, ε) ο αριθμός των εργαζομένων που 

απασχολεί κάθε μέλος της εργοδοτικής οργάνωσης και στ) οι οικονομικές της 

καταστάσεις, εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές 

χρηματοδότησης στην ίδια την οργάνωση ή στις συνδεδεμένες με αυτή οντότητες. 

δ)Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε θέμα 

σχετικά με τη δημιουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και 

Οργανώσεων Εργοδοτών, τη δημοσιότητα των στοιχείων του και κάθε αναγκαία τεχνική 

λεπτομέρεια καθώς και τη χορήγηση πληροφοριών σε σχέση με τα στοιχεία του μητρώου και 

με την τήρηση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως σε σχέση με 

την αντιπροσωπευτικότητα συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών. 

5. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών συμπεριλαμβανομένων των 

αποφάσεων κήρυξης απεργίας, σύμφωνα με τους όρους του ν. 1264/1982, όπως 

ισχύει, λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο 

και με όρους που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη μυστικότητα, όπως θα ορίζεται από το 

καταστατικό αυτών. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης.» 
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Άρθρο 55 

Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και 

προστίθεται παράγραφος 3 και το άρθρο 10 του ν. 1876/1990 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 10 

Συρροή 

1. Αν η σχέση εργασίας ρυθμίζεται από περισσότερες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας, εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο. 

Η σύγκριση και η επιλογή των διατάξεων γίνεται κατά τις παρακάτω ενότητες: 

α) ενότητα αποδοχών, 

β) λοιπά θέματα. 

2. Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση 

συρροής με ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας. 

Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή 

πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, η 

επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει της κλαδικής, εφόσον στην κλαδική 

δεν προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων της σύμφωνα με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της 

Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις των 

επιχειρήσεων που εξαιρούνται και καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της 

παρούσης διάταξης, ιδίως για τη λήψη μέτρων προστασίας των υφιστάμενων θέσεων 

εργασίας, ειδικώς για κάθε επιχείρηση. 

3. Η εθνική κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση δεν υπερισχύει αντίστοιχης 

τοπικής.» 

 

Άρθρο 56 

Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων 

 

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, 

προστίθεται νέα παράγραφος 4 και η παράγραφος 4 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, 

αναριθμείται σε 5. Το άρθρο 11 του ν. 1876/1990 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 11 

Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής 

 

1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες που δεν δεσμεύονται από συλλογική σύμβαση 

εργασίας μπορούν να προσχωρήσουν από κοινού σε συλλογική σύμβαση εργασίας που 

αφορά την κατηγορία τους. Συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων μπορεί να προσχωρήσει 
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σε συλλογική σύμβαση εργασίας, από την οποία δεσμεύεται ήδη ο εργοδότης. Η 

προσχώρηση γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, που γνωστοποιείται στα μέρη που έχουν συνάψει 

τη συλλογική σύμβαση εργασίας, κατατίθεται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στην 

περίπτωση της προσχώρησης ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του 

άρθρου 5 του νόμου αυτού. 

Προσχώρηση σε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας δεν είναι δυνατό να γίνει από 

εργοδότη ή συνδικαλιστική οργάνωση άλλης επιχείρησης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατόν να 

εγκριθεί το Πόρισμα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και να κηρυχθεί γενικώς 

υποχρεωτική, για όλους τους εργαζόμενους, συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική 

απόφαση με τους εξής όρους: 

2.1. Για την επέκταση συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης απαιτείται: 

α) αίτηση που υποβάλλεται από οποιοδήποτε από τους δεσμευόμενους από αυτή προς τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

β) τεκμηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση 

και κοινοποίηση αυτής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. 

2.2. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας γνωμοδοτεί αιτιολογημένα προς τον Υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη: 

α) την αίτηση για επέκταση, 

β) την τεκμηριωμένη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ότι η συλλογική 

ρύθμιση δεσμεύει ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των 

εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος και 

γ) το πόρισμα διαβούλευσης των δεσμευομένων μερών, ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Εργασίας, για την αναγκαιότητα της επέκτασης και τις επιπτώσεις της στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την 

απασχόληση. 

2.3. Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε 

καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού 

συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης, ανεξαρτήτως εάν στην επεκτεινόμενη συλλογική 

ρύθμιση προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων για εργαζόμενους σε 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, μπορούν να 

εξαιρούνται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μετά από 

αιτιολογημένη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, ως προς όρους ή ως προς το 

σύνολο της συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης, που κηρύσσεται 

υποχρεωτική. 

3. Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως και η ισχύς της λήγει 

τρεις (3) μήνες μετά την πάροδο ισχύος της συλλογικής ρύθμισης. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της 

Ολομέλειας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι 

περιπτώσεις των επιχειρήσεων που εξαιρούνται και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή 
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της παρούσης διάταξης, ιδίως για τη λήψη μέτρων προστασίας των υφιστάμενων θέσεων 

εργασίας, ειδικά για κάθε επιχείρηση. 

5. Για τους εργαζόμενους στη γεωργία, κτηνοτροφία και συναφείς εργασίες καθώς και για 

τους κατ` οίκον εργαζόμενους, οι παραπάνω διατάξεις για την προσχώρηση και επέκταση 

συλλογικής σύμβασης εργασίας ισχύουν για τις συμβάσεις που συνάπτονται αντίστοιχα 

στους κλάδους αυτούς.» 

 

 

Άρθρο 57 

Επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία 

 

α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990, όπως ισχύει, αντικαθίστανται 

και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 16 

Διαιτησία 

(Πρώτος Βαθμός) 

 

1. Η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των 

διαπραγματεύσεων με συμφωνία των μερών. Ειδικά για τις δημόσιες επιχειρήσεις του 

Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει, απαιτείται και η εφαρμογή της παραγράφου 4 

του άρθρου 56 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.  

2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς από οποιοδήποτε μέρος, ως έσχατο 

και επικουρικό μέσο επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας, μόνον στις εξής 

περιπτώσεις: 

α) εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η 

λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του 

κοινωνικού συνόλου κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 19  του                                      

ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 

1915/1990 και όπως αυτές ορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005, όπως ισχύει σε 

συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.  

β) εάν η συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και 

αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυση της επιβάλλεται 

από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη 

λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. 

Οριστική αποτυχία των διαπραγματεύσεων θεωρείται ότι υπάρχει, εφόσον σωρευτικώς: 

(αα) έληξε η κανονιστική ισχύς τυχόν υπάρχουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα 

με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 6/2012 και  

(ββ) έχει εξαντληθεί κάθε άλλο μέσο συνεννόησης και συνδικαλιστικής δράσης, ενώ το 

μέρος που προσφεύγει μονομερώς στη διαιτησία, συμμετείχε στη διαδικασία μεσολάβησης 

και αποδέχθηκε την πρόταση μεσολάβησης. 

Η αίτηση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία πρέπει να περιέχει και πλήρη αιτιολογία 

σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που την δικαιολογούν, η δε διαιτητική 
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απόφαση που εκδίδεται επί αυτής είναι άκυρη εάν δεν περιέχει και πλήρη αιτιολογία 

σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που δικαιολογούν τη μονομερή προσφυγή στη 

διαιτησία.  

Εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχείρηση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως 

ισχύει σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, 

στην αίτηση επισυνάπτεται η γνώμη της διυπουργικής επιτροπής δημόσιων επιχειρήσεων 

και οργανισμών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005, όπως ισχύει, επί της συλλογικής διαφοράς.  

3. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή ή από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας, αν το 

ζητήσει ένα εκ των μερών. Στην περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, διεξάγεται από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας. 

4. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, ο ορισμός ενός εκ των 

διαιτητών ως προέδρου της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται με 

συμφωνία των μερών από τον κατάλογο διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. και σε περίπτωση 

ασυμφωνίας με κλήρωση. Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την προσφυγή στη διαιτησία, 

η αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα μέρη να προσέλθουν σε καθορισμένο τόπο και 

ώρα για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής Διαιτησίας και του προέδρου της, καθώς και των 

αναπληρωτών τους. Η επιλογή ή η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ. 

ή του οριζομένου από αυτόν εκπροσώπου του. Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να εκφράσει 

μία φορά άρνηση για το κληρωθέν πρόσωπο. Ο διαιτητής και η Τριμελής Επιτροπή 

Διαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

από τον ορισμό τους. 

5. Ο διαιτητής και η Επιτροπή Διαιτησίας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον μεσολαβητή. 

Μελετούν όλα τα στοιχεία και πορίσματα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της 

μεσολάβησης και τα πρόσθετα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της 

διαιτησίας και κυρίως τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, την εξέλιξη της 

ανταγωνιστικότητας και την οικονομική κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της 

παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, την πρόοδο 

στη μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του μοναδιαίου κόστους 

εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, 

καθώς και την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του μισθού».  

6. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολογία σχετικά με 

τους όρους που τίθενται σε αυτή και οι οποίοι δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση ή να 

τροποποιούν προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Στη διαιτητική απόφαση διατυπώνονται 

ρητώς όλοι οι κανονιστικοί όροι. Κανονιστικοί όροι άλλων εν ισχύι συλλογικών ρυθμίσεων 

εξακολουθούν να ισχύουν με τη διαιτητική απόφαση. Η πληρότητα της αιτιολογίας ελέγχεται 

δικαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 16Β του παρόντος. 

7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάληψη των 

καθηκόντων του διαιτητή ή της Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε μεσολάβηση, και σε 

διάστημα τριάντα πέντε (35) ημερών, αν δεν προηγήθηκε. Η απόφαση της Επιτροπής 

Διαιτησίας λαμβάνεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται 

από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ημερών από εκδόσεώς της στα 

δεσμευόμενα από αυτή μέρη. 
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8. Η απόφαση της διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από 

την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν 

διαφορετικά. 

9. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος της 

απεργίας για διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα προσφυγής του». 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 58 

Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών 

 

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 (Α΄ 67), όπως ισχύει, τροποποιείται και το 

άρθρο 7 του ν. 2112/1990 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 7 

Μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων της σύμβασης 

 

Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως βλάπτουσα τον 

υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι` ήν ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος 

νόμου. Ως μια τοιαύτη θεωρείται εν πάση περιπτώσει η μετάθεσις του υπαλλήλου εις 

γραφείον λειτουργούν εν τη αλλοδαπή, εφόσον δεν αποδέχεται την μετάθεσιν ο 

μετατιθέμενος υπάλληλος. 

Επίσης, θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η πέραν των 

δύο (2) μηνών καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου 

από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.» 

 

Άρθρο 59 

Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης 

 

Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και 

το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

«Άρθρο 38 

Μερική απασχόληση 

 

1. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο 

μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή 

εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία 

θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). 
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Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών 

από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης 

απασχόληση του μισθωτού. 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται ως: 

α) «εργαζόμενος μερικής απασχόλησης», κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, 

εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο 

εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση, 

β) «συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση», κάθε εργαζόμενος πλήρους 

απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην 

επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται 

με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε 

προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής 

απασχόλησης δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους 

συγκρίσιμους εργαζόμενους με κανονική απασχόληση, εκτός εάν συντρέχουν αντικειμενικοί 

λόγοι οι οποίοι τη δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο ωράριο εργασίας. 

3. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο 

μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή 

απασχόλησης εκ περιτροπής. 

Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα 

ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός 

αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. 

Η παρεχόμενη από το άρθρο αυτό προστασία καλύπτει και τους απασχολούμενους με βάση 

τις συμφωνίες του προηγούμενου εδαφίου. 

Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης 

εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η 

διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο 

ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με 

τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 260/2006 

και του ν. 1767/1988. 

Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή αν η συμφωνία ή η απόφαση του εργοδότη 

δεν γνωστοποιηθούν εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία 

Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού. 

4. Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου 

ορίζονται κατά την εξής σειρά προτεραιότητας: 

α) οι εκπρόσωποι από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της 

επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, η οποία καλύπτει κατά το καταστατικό της εργαζόμενους, 

ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα τους, 

β) οι εκπρόσωποι των υφιστάμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων της επιχείρησης ή της 

εκμετάλλευσης, 

γ) το συμβούλιο εργαζομένων, 
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δ) εάν ελλείπουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, η ενημέρωση 

και διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με 

εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση 

πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. 

5. Οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να 

περιλαμβάνουν:  

α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων,  

β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, 

γ) τον χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας,  

δ) τον τρόπο αμοιβής και  

ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης. 

Σε εποχικές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις, 

κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, γίνονται για ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο 

εργασίας. 

6. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, ως και η 

νυκτερινή εργασία συνεπάγεται την καταβολή της νόμιμης προσαύξησης. 

7. Αν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης διάρκειας από 

το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει 

να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα. 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στους οδηγούς αυτοκινήτων 

μεταφοράς μαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα 

νηπιαγωγεία, καθώς και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών 

και μέσης εκπαίδευσης. 

8. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον μισθωτό εργοδοτικής 

πρότασης για μερική απασχόληση είναι άκυρη. 

9. Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης 

υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου και αντιστοιχούν στις 

ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. 

10. Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και 

επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της 

αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του α.ν. 539/1945, όπως ισχύει. 

11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν από τη συμφωνηθείσα, ο 

εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνηση 

του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. 

Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται 

αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας 

αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. O μερικώς απασχολούμενος 

μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της 

συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Σε 

κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο 

μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου. 
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12. Ο πλήρως απασχολούμενος σε επιχειρήσεις πλέον των είκοσι (20) ατόμων, έχει δικαίωμα 

μετά τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους εργασίας να ζητήσει τη μετατροπή της 

σύμβασης εργασίας του από πλήρη σε μερική απασχόληση, με δικαίωμα επανόδου σε πλήρη 

απασχόληση, εκτός αν η άρνηση του εργοδότη δικαιολογείται από τις επιχειρησιακές 

ανάγκες. 

Ο εργαζόμενος στην αίτησή του πρέπει να προσδιορίζει τη διάρκεια της μερικής 

απασχόλησης και το είδος της. Αν ο εργοδότης δεν απαντήσει εγγράφως μέσα σε ένα μήνα 

θεωρείται ότι το αίτημα του εργαζόμενου έχει γίνει δεκτό. 

13. Ο μερικώς απασχολούμενος, επί προσφοράς εργασίας με ίσους όρους από μισθωτούς 

της ίδιας κατηγορίας, έχει δικαίωμα προτεραιότητας για πρόσληψη σε θέση εργασίας 

πλήρους απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση. Ο χρόνος της μερικής απασχόλησης 

λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας όπως και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο. Για 

τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον 

κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο του συγκρίσιμου εργαζόμενου αντιστοιχεί 

σε μία ημέρα προϋπηρεσίας. 

14. Στους εργαζόμενους που καλύπτονται από σύμβαση ή σχέση εργασίας με μερική 

απασχόληση παρέχονται: 

α) δυνατότητες συμμετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελματικής κατάρτισης που 

εφαρμόζει η επιχείρηση υπό συνθήκες ανάλογες με εκείνες που αφορούν τους 

εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου, 

β) οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση των άλλων εργαζόμενων στην 

επιχείρηση. 

15. Ο εργοδότης ενημερώνει τους εκπροσώπους των εργαζόμενων για τον αριθμό των 

απασχολούμενων με μερική απασχόληση σε σχέση με την εξέλιξη του συνόλου των 

εργαζόμενων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψης εργαζόμενων με πλήρη 

απασχόληση. 

16. Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας επιτρέπεται η συμπλήρωση ή 

τροποποίηση των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων. 

17. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας. 

18. Η κατά το παρόν άρθρο μερική απασχόληση με σχέση ιδιωτικού δικαίου επιτρέπεται και 

στις δημόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 

όπως ισχύει, με εξαίρεση το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα 

Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και στους φορείς για τους οποίους η μερική απασχόληση προβλέπεται από 

ειδικούς νόμους ή από διατάξεις κανονισμών που έχουν κυρωθεί με νόμο ή έχουν ισχύ 

νόμου. 

Για τη μερική απασχόληση σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του προηγούμενου 

εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) , όπως ισχύει, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις όπου για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών συμφωνείται με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών. Μερική απασχόληση που δεν 

υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως. 
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Στην τελευταία περίπτωση η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δημοσίευση της 

στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν 

από άποψη νομιμότητας μέσα σε δέκα (10) ημέρες. 

Οι ανωτέρω συμβάσεις που καταρτίζονται για την κάλυψη έκτακτων ή επειγουσών αναγκών 

λήγουν αυτοδικαίως με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας τους, χωρίς να απαιτείται 

προς τούτο καμία άλλη διατύπωση, η δε για οποιονδήποτε λόγο ανανέωσή τους ή μετατροπή 

τους σε σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως 

άκυρη». 

 

Άρθρο 60 

Αναβάθμιση του ρόλου του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στην καταγραφή της 

εργασίας και της παροχής υπηρεσιών 

 

1. Συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, απασχολούμενων σε έως δύο λήπτες των 

υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως 

ισχύει, και οι απασχολούμενοι με εργόσημο σύμφωνα με το άρθρο 20 του                                          

ν. 3863/2010, όπως ισχύει, καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, καθώς και για την επιβολή 

κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής της.  

 

Άρθρο 61 

Άρση αβεβαιότητας των αποσπασμένων στην Ελλάδα εργαζομένων επιχειρήσεων με 

έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο με αφορμή την ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες, στο 

πλαίσιο διεθνούς παροχής υπηρεσιών, έχουν ήδη αποσπάσει εργαζόμενους στο έδαφος της 

Ελλάδας έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή πρόκειται να αποσπάσουν εργαζόμενους μετά την ημερομηνία αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τις 31.12.2020 εφαρμόζονται οι 

σχετικές διατάξεις των π.δ. 219/2000 και 101/2016. 

 

Άρθρο 62 

Ζητήματα λειτουργίας συλλογικών οργάνων Υπουργείου Εργασίας  

και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Όπου στο κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφέρεται ως μέλος συλλογικού 

οργάνου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, νοείται εφεξής ο Γενικός 

Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άρθρο 7 του 

π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και του π.δ. 

134/2017 (Α΄ 168) όπως ισχύει. 
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Άρθρο 63 

Παράταση ισχύος της από 28.03.2018 ΕΓΣΣΕ 

 

Η ισχύς της από 28 Μαρτίου 2018 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της κανονιστικής της ισχύος (30.06.2019) μέχρι τη 

σύναψη νέας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και όχι πέραν τις 31ης.12.2019. 

 

Άρθρο 64 

Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Μεσολάβησης και Διαιτησίας 

 

Η πενταετής θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης 

και Διαιτησίας, το οποίο συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 10650/Δ1.1956/09.04.2014 (ΥΟΔΔ 

233/29.04.2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και η οποία έληξε την 29.04.2019, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 

31.12.2019. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Άρθρο 65 

Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 

την παράγραφο 3 του παρόντος και η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 

αναριθμείται σε 4. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 και 

προστίθεται νέα παράγραφος 6. Το άρθρο 5 του ν. 4554/2018 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 5 

Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία 

 

1. Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή 

ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρμόδιος υπάλληλος του 

ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που 

τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων 

πεντακοσίων (10.500) ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς 

προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων. 

2. Ειδικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ή Επιθεωρητής Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία που, κατά τη διερεύνηση των αιτιών εργατικού ατυχήματος, 

διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται 

από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 
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1 για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή 

του για παροχή εξηγήσεων. 

3. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος του ελεγκτικού οργάνου που διαπίστωσε την παράβαση 

αδήλωτης εργασίας υποχρεούται να δώσει εντολή διενέργειας ενός τουλάχιστον 

επανελέγχου της παραβατικής επιχείρησης/εκμετάλλευσης, ο οποίος πραγματοποιείται 

εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της διαπίστωσης της 

παράβασης της αδήλωτης εργασίας προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν υποτροπή. 

Στις περιπτώσεις που η παράβαση της αδήλωτης εργασίας διαπιστώθηκε από τα όργανα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος ή από τα όργανα του άρθρου 259 του                            

ν. 4555/2018 (Α΄133) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) 

ως ισχύει, ο αρμόδιος Προϊστάμενος του τοπικά αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. υποχρεούται να δώσει εντολή σε αρμόδιο Επιθεωρητή 

Εργασιακών Σχέσεων για τον ως άνω επανέλεγχο ή επανελέγχους. 

4.  Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών 

από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο της παραγράφου 1, ανά εργαζόμενο, επιβάλλεται 

προσαυξημένο ως εξής: 

α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και 

β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση από αυτήν της περίπτωσης α΄, που 

διαπιστώνεται σε έλεγχο διενεργούμενο σε διαφορετική ημερομηνία. 

5.  Οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται πλέον των λοιπών 

κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

6.  Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου 

Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοσή της, 

κατά την κείμενη νομοθεσία. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με 

μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την 

εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.» 

 

Άρθρο 66 

Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης 

 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται. Η 

παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, τροποποιείται. Η παράγραφος 

6 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, τροποποιείται ως προς το δεύτερο εδάφιο 

της και το άρθρο 6 του ν. 4554/2018 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

«Άρθρο 6 

Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης 

 

1. Αν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί 

στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν, ως αδήλωτοι, με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) 
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μηνών, το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 

(2.000) ευρώ. 

2. Ειδικά στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, όπως αυτές ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), το πρόστιμο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5 ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε 

περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας, 

τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της εποχικής επιχείρησης ή 

εκμετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου 

απασχόλησης (τρίμηνο), ο εργοδότης υποχρεούται να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο του 

τριμήνου κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

υποχρέωσης επαναπρόσληψης εργαζομένων εποχικών επιχειρήσεων δεν θίγονται. 

3. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού από την ημερομηνία 

και ώρα του ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων των παραγράφων 1 και 2, κατά 

περίπτωση. 

4. Ως μείωση του προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 3, θεωρείται: 

α) η μείωση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης σε αριθμό 

μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την ημερομηνία και 

ώρα του ελέγχου, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των εργαζομένων που προσέλαβε ο 

εργοδότης, προκειμένου να τύχει της έκπτωσης, 

β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων από πλήρη σε μερική ή εκ 

περιτροπής απασχόληση, 

γ) η θέση εργαζομένων σε διαθεσιμότητα,  

δ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων 

παροχής κινήτρων εθελούσιας εξόδου και 

ε) η οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου. Αν μειωθεί το προσωπικό, σύμφωνα με τις 

περιπτώσεις α΄, δ΄ και ε΄, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μείωση, να προβεί σε νέα πρόσληψη με τους 

ίδιους όρους εργασίας, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο αριθμός των εργαζομένων της 

επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία μείωσης 

του προσωπικού έως αυτήν της νέας πρόσληψης, προσαυξάνει την ελάχιστη περίοδο, κατά 

την οποία ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση προσωπικού. 

5. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού της παραγράφου 3 δεν περιλαμβάνονται: 

α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου, 

β) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου που είχε συναφθεί πριν από την ημερομηνία του 

ελέγχου, λόγω παρόδου της συμφωνηθείσας διάρκειας, 

γ) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ύστερα από την υποβολή μήνυσης του εργοδότη 

κατά εργαζομένου για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του, 

δ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου και 

ε) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

αλλοδαπού εργαζομένου. 

6. Το δικαίωμα της έκπτωσης παρέχεται, εφόσον ο εργοδότης αποδεχθεί το πρόστιμο και 

παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων. Δικαίωμα έκπτωσης 
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δεν παρέχεται όταν ο εργοδότης είναι υπότροπος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 5. 

7. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, 

βεβαιώνεται σε βάρος του εργοδότη για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια 

αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων, το υπολειπόμενο 

του αρχικού προστίμου ποσό» 

 

Άρθρο 67 

Καταβολή προστίμου και μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία 

 

Στο άρθρο 7 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του 

ν. 4554/2018 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 7 

Καταβολή προστίμου και μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία 

 

1. Αν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του ΕΦΚΑ επιβληθούν σε μία επιχείρηση, 

εκμετάλλευση ή άλλη εργασία περισσότερα από ένα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία του 

ίδιου εργαζομένου, που προκύπτουν από έλεγχο κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, η 

καταβολή του προστίμου γίνεται άπαξ βάσει της πράξης επιβολής προστίμου που 

κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργοδότη. 

2. Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουργείται «Μητρώο Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία», 

στο οποίο θα καταχωρούνται οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και γενικώς οι εργοδότες, 

φυσικά και νομικά πρόσωπα, στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις για απασχόληση 

εργαζομένων με αδήλωτη εργασία. Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική 

συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Οι υπηρεσίες του 

Σ.ΕΠ.Ε. και του ΕΦΚΑ είναι αρμόδιες για την τήρηση και άμεση ενημέρωση του μητρώου» 

 

Άρθρο 68 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος 

 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4554/2018, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται και 

η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου καταργείται και το άρθρο 8 του ν. 4554/2018 

διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο 8 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται τα 

ακόλουθα:  

α. η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, του παρόντος 

Κεφαλαίου και ιδίως προθεσμίες για την υποβολή αντιρρήσεων κατά πράξεως διοικητικών 
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κυρώσεων, δικαίωμα προηγουμένης ακροάσεως του παραβάτη εργοδότη, η διαδικασία 

επανελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων και 

μείωσης προβλεπόμενου προστίμου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου,  

β. κάθε σχετικό θέμα αναφορικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο 

Παραβατών, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών είσπραξης 

ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διάρκεια 

διατήρησης των στοιχειών στο Μητρώο, τη χορηγήση στοιχείων σε τρίτους, κάθε αναγκαίο 

θέμα για την τήρηση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των 

εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, καθώς και τους όρους, το είδος και τη διάρκεια εξαίρεσης των 

παραβατών από ρυθμίσεις εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών και προγράμματα ενίσχυσης 

της απασχόλησης.  

2. Η ισχύς των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 5 και των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του 

άρθρου 6 του ν. 4554/2018 αρχίζει από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, από εκδόσεως της οποίας καταργείται η υπ’ αριθμ. 43614/996/21.08.2018 (Β΄ 3521) 

Υπουργική Απόφαση. Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4554/2018 αρχίζει από 

την έκδοση της Απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 69 

Ρύθμιση για την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 

 

1. Σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν 

τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές το ΚΕΑΟ δύναται, εκτός των μέτρων 

αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, να αναστείλει για τον εργοδότη 

τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Α.Π.Δ.. 

2. Το ΚΕΑΟ ενημερώνει την αρμόδια για τον έλεγχο του εργοδότη υπηρεσία του ΕΦΚΑ 

προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη 

τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και για τη διαπίστωση του 

πραγματικού της απασχόλησης και την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η αρμόδια 

ελεγκτική υπηρεσία του ΕΦΚΑ γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ τα 

αποτελέσματα του ελέγχου. 

3. Στις περιπτώσεις αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι συναλλαγές του 

εργοδότη πραγματοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Για την περίοδο που 

ισχύει η αναστολή, οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται από τον εργοδότη με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο 

στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του 

ΕΦΚΑ γίνεται εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται 

με αυτές. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η καταχώριση στις εξής περιπτώσεις: 
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α) Κατά την πρώτη μετά την επιβολή της αναστολή, υποβολή Α.Π.Δ. με ψηφιακό – μαγνητικό 

μέσο, αν υποβάλλονται Α.Π.Δ. μέχρι έξι (6) μισθολογικών περιόδων είναι δυνατή η 

καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της 

τελευταίας απαιτητής Α.Π.Δ.. Αν υποβάλλονται Α.Π.Δ. περισσότερων των έξι (6) 

μισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών αν έχουν καταβληθεί οι 

ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού 

εισφορών που δηλώνεται με τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται. 

β) Κατά τη δεύτερη υποβολή Α.Π.Δ. με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο, αν υποβάλλονται Α.Π.Δ. 

περισσότερων μισθολογικών περιόδων, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών αν έχουν 

καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 

ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται. 

Οι Α.Π.Δ. των οποίων δεν είναι δυνατή η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, θεωρούνται μη υποβληθείσες. 

4. Μαζί με τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο στην αρμόδια 

υπηρεσία του ΕΦΚΑ προσκομίζονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων 

των τελευταίων τριών (3) ετών του εργοδότη και των συνυπεύθυνων προσώπων ήτοι τα 

έντυπα Ε1, Ε2, η δήλωση-πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα εκκαθαριστικά φορολογίας 

εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και τα έντυπα Ν, Ε2, Ε3 και η δήλωση-πράξη 

προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς και μισθωτήρια 

συμβόλαια έδρας και παραρτημάτων. Τα φορολογικά στοιχεία αποστέλλονται στην Κεντρική 

Υπηρεσία του ΚΕΑΟ. 

5. Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, μπορεί να αρθεί μετά 

από αίτηση του οφειλέτη είτε μετά από εξόφληση  είτε μετά από ρύθμιση της οφειλής υπό 

την προϋπόθεση της αποστολής στο ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων που προσκόμισε ο 

εργοδότης και των αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενεργήθηκε στην επιχείρηση. Οι 

Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων από τη ρύθμιση της οφειλής και μέχρι την άρση της 

αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ 

και η καταχώρισή τους γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές 

που δηλώνονται με αυτές. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι 

ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος, όπως και οι τυχόν 

προϋποθέσεις περιπτώσεων εργοδοτών που εξαιρούνται από το μέτρο, καθώς και θέματα 

τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ενημέρωση των εργαζομένων των άνω 

επιχειρήσεων. 

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 4 του 

παρόντος.  

  

Άρθρο 70 

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 

 

Στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 και το άρθρο 

13 του ν. 4611/2019 διαμορφώνεται ως εξής: 
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«Άρθρο 13 

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση 

 

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.09.2019. 

2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη 

ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του 

παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον 

προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή 

αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των 

ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να 

απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές 

η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, 

όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την 

υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31η.12.2019.» 

 

Άρθρο 71 

Παράταση άρθρου 50 του ν. 4569/2018 

 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179), όπως ισχύουν, 

τροποποιούνται και το άρθρο 50 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

 

«Άρθρο 50 

Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση, σωρευτικά: 

α) της έκδοσης του νέου Οργανισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), 

β) της κατάρτισης του ψηφιακού οργανογράμματος αυτού και 

γ) των περιγραμμάτων θέσης εργασίας, 

και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 για την έκδοση κάθε 

απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 

του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού 

βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρούσας. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, για την έκδοση 

κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του «Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής 

Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 

του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. 
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3. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 ολοκληρώνονται σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο». 

 

Άρθρο 72 

Παράταση διάρκειας σύμβασης 

 

Η από 14.04.2016 (αριθ. πρωτ. σύμβασης 9/16) διοικητική σύμβαση που αφορά στην 

«Παροχή στο ΙΚΑΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) 

μετάδοσης δεδομένων φωνής και εικόνας μέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ) δύναται 

να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), είτε έως την ενεργοποίηση του νέου δικτύου εντός έξι (6) μηνών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης ύστερα από την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής 

διαδικασίας για τη δημιουργία του νέου δικτύου του ΕΦΚΑ (ΕΦΚΑΝΕΤ) και την έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας (ζεύξη σημείων) για το σύνολο των σημείων εφαρμογής του είτε 

έως την ένταξη του φορέα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, οπότε και λύεται αυτοδικαίως. 

Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να εκτείνεται σε χρόνο μετά τις 

30η.06.2020, κατά την οποία επίσης επέρχεται αυτοδίκαιη λύση. 

 

 

Άρθρο 73 

Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων 

 

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) υποχρεούται να καταρτίσει το αργότερο 

μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τους εκκρεμείς ισολογισμούς των ετών 2017, 2018 και 2019. 

Μέχρι το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο χρονικό σημείο ο ΕΦΚΑ υποχρεούται να 

καταρτίσει τους εκκρεμείς ισολογισμούς και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, 

τομέων, κλάδων και λογαριασμών για τα έτη που ανάγονται στην χρονική περίοδο προ της 

ένταξής τους στον ΕΦΚΑ. Από το 2020 και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί 

υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης. 

 

 

Άρθρο 74 

Ρυθμίσεις Επιλογής Προϊσταμένων ΕΦΚΑ 

 

Το άρθρο 71 του π. δ. 8/2019, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 71 

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 

 

Ως Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος 

επιλέγονται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, 
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υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων εξαιρουμένης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στην οποία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής. 

Για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένων στις Γενικές Διευθύνσεις του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) επιλέγονται υπάλληλοι με τριετή τουλάχιστον 

προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης». 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

Άρθρο 75 

Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, ψηφιακός διοικητικός φάκελος 

 

1. Στο άρθρο 19 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 

«9. Το ένδικο μέσο ή βοήθημα υποβάλλεται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα από την 

1η.1.2021 και είναι έγκυρο εφόσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την 

έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125) και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (ΕΕ L 257).» 

2. Στο άρθρο 21 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους 

διαδίκους γίνονται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα από την 1η.01.2021 και είναι έγκυρες 

εφόσον το δικόγραφο και η πράξη του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου και εισηγητή 

φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 

του π.δ. 150/2001 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 910/2014. Το δικόγραφο και η πράξη του Προέδρου που έχουν διαβιβαστεί με 

ηλεκτρονικά μέσα στη δηλωθείσα με το δικόγραφο ηλεκτρονική διεύθυνση θεωρείται ότι 

επιδόθηκαν μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

αποστολή τους. Η παραγόμενη αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του δικαστηρίου 

έκθεση για την ηλεκτρονική αποστολή φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή κατά την ως 

άνω έννοια. Μετά την 1η.01.2021, εάν η χρήση ηλεκτρονικών μέσων είναι τεχνικά αδύνατη 

και εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους επείγοντος, οι επιδόσεις διενεργούνται κατά τις 

διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου. Αμέσως μόλις καταστεί εκ νέου 

τεχνικά δυνατή η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, ακολουθεί και η επίδοση με τα μέσα 

αυτά.» 

3. Στο άρθρο 23 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Η έκθεση των απόψεων της Διοίκησης και ο φάκελος που τη συνοδεύει υποβάλλονται 

αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα από την 1η.01.2021 και λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εφόσον τα σχετικά έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του 

άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 25 

έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014. Στην έκθεση απόψεων πρέπει να επισημαίνονται 
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διακριτά τα έγγραφα που αποτελούν περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου που 

αποστέλλεται και περιέχουν στοιχεία στα οποία η Διοίκηση ζητά να μην επιτραπεί η 

πρόσβαση των λοιπών διαδίκων, για τον λόγο ότι παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο 

προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.» 

4. Στο άρθρο 25 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Το δικόγραφο πρόσθετων λόγων και τα υπομνήματα των διαδίκων υποβάλλονται 

αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα από την 1η.01.2021, λαμβάνονται δε υπόψη από το 

δικαστήριο, με την επιφύλαξη των λοιπών προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2, εφόσον 

φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 

του π.δ. 150/2001 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 910/2014.» 

5. Στο άρθρο 49 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

6. «5. Το δικόγραφο της παρέμβασης υποβάλλεται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα από 

την 1η.01.2021, λαμβάνεται δε υπόψη από το δικαστήριο, με την επιφύλαξη των λοιπών 

προϋποθέσεων των παραγράφων 1 έως 4, εφόσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, 

κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.»Στο π.δ. 18/1989 

προστίθεται άρθρο 70α ως εξής: 

 

«Άρθρο 70α 

Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και λοιπών εγγράφων, ψηφιακή 

δικογραφία 

 

1.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 15 παράγραφος 1, 27 παράγραφος 1 και των 

αιτήσεων περί ευεργετήματος πενίας, όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η 

κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου σε έντυπη μορφή, από την 1η.01.2021 νοείται 

αποκλειστικώς η ηλεκτρονική κατάθεσή τους, εφόσον τα δικόγραφα ή έγγραφα αυτά φέρουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 

150/2001 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 

910/2014. Τα εν λόγω δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα 

θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του δικογράφου ή 

εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και περιέχει την έκθεση κατάθεσης. 

2.  Στα κατατιθέμενα με ηλεκτρονικά μέσα δικόγραφα ή έγγραφα επισυνάπτονται, ως 

παραρτήματα, τα στοιχεία των οποίων γίνεται επίκληση και κατάλογος των στοιχείων αυτών. 

Αν παράρτημα δικογράφου ή εγγράφου δεν μπορεί, λόγω της φύσης του, να κατατεθεί με 

ηλεκτρονικά μέσα, διαβιβάζεται χωριστά ταχυδρομικώς ή παραδίδεται στη γραμματεία. Το 

παράρτημα κατατίθεται σε ένα αντίγραφο για το δικαστήριο και σε ισάριθμα των διαδίκων. 

Ο διάδικος που καταθέτει τα αντίγραφα αυτά βεβαιώνει ότι είναι πανομοιότυπα. Αν, λόγω 

του όγκου ενός στοιχείου, στο δικόγραφο ή έγγραφο που κατατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα 

επισυνάπτονται μόνον αποσπάσματα, κατατίθεται στη γραμματεία το στοιχείο αυτούσιο ή 

πλήρες αντίγραφό του. Στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δικαστηρίου καταχωρίζονται οι 

σχετικές πληροφορίες, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των διαδίκων στο 
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στοιχείο αυτό. 

3.  Επί ηλεκτρονικής κατάθεσης κάθε είδους δικογράφου ή εγγράφου στο δικαστήριο 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75). 

4.  Εάν η κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου με ηλεκτρονικά μέσα είναι τεχνικά αδύνατη 

για λόγους που αφορούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του δικαστηρίου, ο χρήστης ενημερώνει 

αμέσως για την αδυναμία αυτή τη γραμματεία με κάθε πρόσφορο μέσο, σημειώνοντας:  

α) το είδος του δικογράφου ή εγγράφου που επιθυμεί να καταθέσει,  

β) κατά περίπτωση, την προθεσμία που προβλέπεται ή έχει ταχθεί για την κατάθεση 

του δικογράφου ή εγγράφου, 

γ) τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναμίας, προκειμένου οι υπηρεσίες του 

δικαστηρίου να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού 

συστήματος που χρησιμοποιεί το δικαστήριο. Σε περίπτωση επείγοντος, ο ενδιαφερόμενος 

καταθέτει αντίγραφο του δικογράφου ή άλλου διαδικαστικού ή σχετικού εγγράφου στη 

γραμματεία ή το διαβιβάζει με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή φαξ). Αμέσως μόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η χρήση του 

ηλεκτρονικού συστήματος που χρησιμοποιεί το δικαστήριο, τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η 

κατάθεση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του οικείου 

δικαστικού σχηματισμού, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, αποφαίνονται επί της 

αποδοχής του δικογράφου ή εγγράφου που κατατέθηκε με ηλεκτρονικά μέσα μετά τη λήξη 

της ταχθείσας προς τούτο προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται ο 

καταθέτων για να αποδείξει ότι ήταν τεχνικά αδύνατη η εμπρόθεσμη κατάθεση του 

εγγράφου αυτού με ηλεκτρονικά μέσα για λόγους που αφορούσαν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

του δικαστηρίου. 

5.  Η επιβεβαίωση της κατάθεσης δικογράφου ή εγγράφου, την οποία παρέχει το 

δικαστήριο, δεν προδικάζει το από δικονομική άποψη παραδεκτό των διαβιβαζόμενων 

εγγράφων. 

6.  Το δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους, με τη χρήση κωδικού, τη δυνατότητα εξ 

αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί ή που έχουν 

επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα. Εξαίρεση αποτελούν τα δικόγραφα ή έγγραφα στα οποία έχει 

κριθεί από το δικαστήριο ή τον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, κατά 

περίπτωση, ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, διότι παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο 

προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η πρόσβαση στα δικόγραφα και στα έγγραφα κάθε 

υπόθεσης που έχουν υποβληθεί ή επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα είναι δυνατή μέχρι τη 

συμπλήρωση τριμήνου από την ημερομηνία της απόφασης ή πράξης με την οποία 

περατώνεται η υπόθεση αυτή ενώπιον του οικείου δικαστικού σχηματισμού.» 

 

Άρθρο 76 

Υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και εγγράφων κατά τη 

διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), ψηφιακή 

δικογραφία 

 

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 44 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 56 του ν. 2717/1999 

προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 
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«Τέτοια υπογραφή δεν απαιτείται στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 

7 του άρθρου 48 του παρόντος.» 

2. Στο άρθρο 48 του ν. 2717/1999 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 

«7. Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους 

διαδίκους γίνονται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα από την 1η.01.2021 και είναι 

έγκυρες εφόσον τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά 

την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 (Α΄125) και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (ΕΕ L 257). Τα προς 

επίδοση έγγραφα που έχουν διαβιβαστεί με ηλεκτρονικά μέσα στη δηλωθείσα με το 

δικόγραφο ηλεκτρονική διεύθυνση θεωρείται ότι επιδόθηκαν μετά την παρέλευση τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική αποστολή τους. Η παραγόμενη αυτόματα από το 

πληροφοριακό σύστημα του δικαστηρίου έκθεση για την ηλεκτρονική αποστολή φέρει 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή κατά την ως άνω έννοια. Μετά την 1η.01.2021, εάν η χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων είναι τεχνικά αδύνατη και εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους 

επείγοντος, οι επιδόσεις διενεργούνται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του 

παρόντος άρθρου. Αμέσως μόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η χρήση των 

ηλεκτρονικών μέσων, ακολουθεί και η επίδοση με τα μέσα αυτά.» 

3. Στο άρθρο 126 του ν. 2717/1999 προστίθενται παράγραφοι 8 έως 12 ως εξής: 

«8. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26, 27 παράγραφος 2 και 3, 29 παράγραφος  2, 30 

παράγραφος  2 περίπτωση β΄, 32 παράγραφος 2, 58 παράγραφος 2, 126Β και 276 

παράγραφος  4 εδάφιο α΄ τουπαρόντος, τα δικόγραφα και τα λοιπά έγγραφα υποβάλλονται 

αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα από την 1η.01.2021 και είναι έγκυρα εφόσον φέρουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του           

π.δ. 150/2001 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 

910/2014. Τα εν λόγω δικόγραφα και έγγραφα που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα 

θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του δικογράφου ή 

εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και περιέχει την έκθεση κατάθεσης. 

9. Στα κατατιθέμενα με ηλεκτρονικά μέσα δικόγραφα ή έγγραφα επισυνάπτονται, ως 

παραρτήματα, τα στοιχεία των οποίων γίνεται επίκληση και κατάλογος των στοιχείων αυτών. 

Αν παράρτημα δικογράφου ή εγγράφου δεν μπορεί, λόγω της φύσης του, να κατατεθεί με 

ηλεκτρονικά μέσα, διαβιβάζεται χωριστά ταχυδρομικώς ή παραδίδεται στη γραμματεία. Το 

παράρτημα κατατίθεται σε ένα αντίγραφο για το δικαστήριο και σε ισάριθμα των διαδίκων. 

Ο διάδικος που καταθέτει τα αντίγραφα αυτά βεβαιώνει ότι είναι πανομοιότυπα. Αν, λόγω 

του όγκου ενός στοιχείου, στο δικόγραφο ή έγγραφο που κατατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα 

επισυνάπτονται μόνον αποσπάσματα, κατατίθεται στη γραμματεία το στοιχείο αυτούσιο ή 

πλήρες αντίγραφό του. 

10. Επί ηλεκτρονικής κατάθεσης κάθε είδους δικογράφου ή εγγράφου στο δικαστήριο 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75). 

11. Εάν η κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου με ηλεκτρονικά μέσα είναι τεχνικά αδύνατη, ο 

χρήστης ενημερώνει αμέσως για την αδυναμία αυτή τη γραμματεία με κάθε πρόσφορο μέσο, 

σημειώνοντας:  

α) το είδος του δικογράφου ή εγγράφου που επιθυμεί να καταθέσει,  
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β) κατά περίπτωση, την προθεσμία που προβλέπεται ή έχει ταχθεί για την κατάθεση 

του δικογράφου ή εγγράφου,  

γ) τη φύση της διαπιστωθείσας τεχνικής αδυναμίας, προκειμένου οι υπηρεσίες του 

δικαστηρίου να εξακριβώσουν αν αυτή οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού 

συστήματος που χρησιμοποιεί το δικαστήριο. Σε περίπτωση επείγοντος, ο ενδιαφερόμενος 

καταθέτει αντίγραφο του δικογράφου ή άλλου διαδικαστικού ή σχετικού εγγράφου στη 

γραμματεία ή το διαβιβάζει με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή φαξ). Αμέσως μόλις καταστεί εκ νέου τεχνικά δυνατή η χρήση του 

ηλεκτρονικού συστήματος που χρησιμοποιεί το δικαστήριο, τη διαβίβαση αυτή ακολουθεί η 

κατάθεση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του οικείου 

δικαστικού σχηματισμού, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, αποφαίνονται επί της 

αποδοχής του δικογράφου ή εγγράφου που κατατέθηκε με ηλεκτρονικά μέσα μετά τη λήξη 

της ταχθείσας προς τούτο προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται ο 

καταθέτων για να αποδείξει ότι ήταν τεχνικά αδύνατη η εμπρόθεσμη κατάθεση του 

εγγράφου αυτού με ηλεκτρονικά μέσα για λόγους που αφορούσαν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

του δικαστηρίου. 

12. Η επιβεβαίωση της κατάθεσης δικογράφου ή εγγράφου την οποία παρέχει το δικαστήριο 

δεν προδικάζει το από δικονομική άποψη παραδεκτό των διαβιβαζόμενων εγγράφων.» 

4. Στο άρθρο 129 του ν. 2717/1999 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 

«7. Η έκθεση των απόψεων της Διοίκησης και ο φάκελος που τη συνοδεύει υποβάλλονται 

αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα, σε μορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης και επεξεργάσιμη 

με αυτοματοποιημένα μέσα, από την 1η.01.2021, και λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον τα 

σχετικά έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 

παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014. Στην έκθεση απόψεων πρέπει να επισημαίνονται διακριτά τα 

έγγραφα που αποτελούν περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου που αποστέλλεται και 

περιέχουν στοιχεία στα οποία η Διοίκηση ζητά να μην επιτραπεί η πρόσβαση των λοιπών 

διαδίκων, για τον λόγο ότι παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές 

διατάξεις.» 

5. Στο άρθρο 130 του ν. 2717/1999 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Από την 1η.01.2021, το δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους, με τη χρήση ειδικού 

κωδικού, τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν 

υποβληθεί ή που έχουν επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα. Εξαίρεση αποτελούν τα δικόγραφα ή 

έγγραφα στα οποία έχει κριθεί από το δικαστήριο ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, διότι 

παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η πρόσβαση στα 

δικόγραφα και στα έγγραφα κάθε υπόθεσης που έχουν υποβληθεί ή επιδοθεί με ηλεκτρονικά 

μέσα είναι δυνατή μέχρι τη συμπλήρωση τριμήνου, από την ημερομηνία της απόφασης ή 

πράξης με την οποία περατώνεται η υπόθεση αυτή ενώπιον του οικείου δικαστικού 

σχηματισμού.» 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 195 του ν. 2717/1999 τροποποιείται ως εξής: 

«3. Η κοινοποίηση γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 48.» 

7. Στο άρθρο 252 του ν. 2717/1999 προστίθεται εδάφιο β´ ως εξής: 
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«Τα σχετικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται από την 

κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 126 του παρόντος υποχρέωση υποβολής στο δικαστήριο 

με ηλεκτρονικά μέσα.» 

 

Άρθρο 77 

Τροποποίηση του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75) 

 

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 παράγραφος 1 του π.δ. 40/2013 τροποποιείται ως εξής: 

«1. Δικηγόρος ή μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που χρησιμοποιεί τη 

διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα 

τακτικά διοικητικά δικαστήρια:» 

2. Στο άρθρο 3 του π.δ. 40/2013 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Από την 1η.01.2021, τα δικόγραφα ή έγγραφα που έχουν υποβληθεί ή που έχουν 

επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα αποκτούν ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark) που 

περιέχει τον κωδικό του δικηγόρου ή μέλους του Ν.Σ.Κ. που ασκεί το δικαίωμα πρόσβασης 

στα δικόγραφα ή έγγραφα αυτά και αναφέρει τα εξής: η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στους 

διαδίκους της συγκεκριμένης υπόθεσης, περιορίζεται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

διοικητικής δίκης, η δε χρήση ή αναπαραγωγή τους, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, 

απαγορεύεται χωρίς άδεια του δικαστηρίου». 

 

Άρθρο 78 

Υποχρέωση αναγραφής ΑΦΜ και ηλεκτρονικής διεύθυνσης στα δικόγραφα ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989 τροποποιείται ως εξής: 

«2. Το δικόγραφο πρέπει να περιέχει το όνομα εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο, την 

ηλεκτρονική διεύθυνση, τη διεύθυνση της κατοικίας του, τον αριθμό φορολογικού του 

μητρώου, την προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση, τους συγκεκριμένους λόγους στους 

οποίους στηρίζεται το ένδικο μέσο, χρονολογία και υπογραφή». 

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2717/1999 τροποποιείται ως 

εξής: 

«γ) αν υποβάλλεται μεν από φυσικό πρόσωπο, το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό 

φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας 

και του χώρου εργασίας του ίδιου, του νόμιμου αντιπροσώπου του και, αν υπάρχουν, του 

δικαστικού πληρεξούσιου και του αντικλήτου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, 

ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό 

φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού 

μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου 

εργασίας του εκπροσώπου τους και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του 

αντικλήτου τους, ενώ, αν υποβάλλεται από το Δημόσιο, τον τίτλο της δημόσιας υπηρεσίας, 

ηλεκτρονική διεύθυνση και το όργανο που το εκπροσωπεί.» 
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Άρθρο 79 

Τηλεσυνεδρίαση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

 

1. Στο άρθρο 133 του ν. 2717/1999 προστίθενται παράγραφοι 6 έως 9 ως εξής: 

«6. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής, που διευθύνει το δικαστήριο, μπορεί, ύστερα 

από αίτημα αυτού που ασκεί το ένδικο βοήθημα, το οποίο υποβάλλεται με το εισαγωγικό 

δικόγραφο ή αυτεπαγγέλτως, να αποφασίσει ότι οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 

τους θα μετέχουν στη συνεδρίαση και θα διενεργούν διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του 

δικαστηρίου, ευρισκόμενοι σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της συνεδρίασης. Τόπος 

συνεδρίασης για τις μεταβατικές έδρες θεωρείται στην περίπτωση αυτή η κύρια έδρα του 

δικαστηρίου, οι δε διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους έχουν τη δυνατότητα να 

παραστούν και να μετέχουν στη συνεδρίαση ευρισκόμενοι είτε στον τόπο της συνεδρίασης 

είτε στον τόπο της μεταβατικής έδρας. Τα πιο πάνω πρόσωπα ενημερώνονται για την 

απόφαση του πρώτου εδαφίου με την κλήση που προβλέπεται στο άρθρο 128 του παρόντος. 

Η συζήτηση μεταδίδεται ταυτόχρονα με ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του 

δικαστηρίου και στον τόπο όπου παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους. 

7. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, μπορεί να αποφασίσει 

την εξέταση μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διαδίκων χωρίς αυτοί να παρίστανται στην 

αίθουσα συνεδρίασής του. Η εξέταση μεταδίδεται ταυτοχρόνως με ήχο και εικόνα στην 

αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο εξέτασης των μαρτύρων, 

πραγματογνωμόνων και διαδίκων. Η εξέταση αυτή, η οποία θεωρείται ότι διεξάγεται 

ενώπιον του δικαστηρίου, έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ με την εξέταση στο ακροατήριο. 

8. Οι αποφάσεις των παραγράφων 6 και 7 δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. 

9. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 6 και 7, ιδίως δε της διεξαγωγής της 

συζήτησης και της εξέτασης προσώπων από το δικαστήριο με τεχνολογικά μέσα, όταν τα 

πρόσωπα αυτά βρίσκονται εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου και σε άλλο τόπο, ορίζονται 

με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μέχρι 

την έκδοσή του εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 142/2013 (Α΄ 227), όπως 

εκάστοτε ισχύει.» 

2. Στο άρθρο 204 παράγραφος 1 του ν. 2717/1999 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής: 

«Η ακρόαση αυτή μπορεί να λάβει χώρα και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των 

παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 133.» 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 702/1977 (Α΄ 268) προστίθεται περίπτωση η΄ ως 

εξής: 

«η. Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την κατ' εξαίρεση ακρόαση των διαδίκων από το 

διοικητικό εφετείο σε συμβούλιο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 

έως 9 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Στην περίπτωση της ακρόασης 

από το συμβούλιο η απόφαση διεξαγωγής τηλεακρόασης κοινοποιείται με επιμέλεια του 

αιτούντος τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ακρόαση.» 

4. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274) 

προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: 

«δ΄ Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την ακρόαση των διαδίκων από το συμβούλιο 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 133 του Κώδικα 
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Διοικητικής Δικονομίας.» 

5. Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 133 παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 και 204 

παράγραφος 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

περίπτωση η΄ του ν. 702/1977 τίθεται σε ισχύ για καθένα από τα τακτικά διοικητικά 

δικαστήρια με απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών 

δικαστηρίων. 

 

 

Άρθρο 80 

Ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.) 

  

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213) προστίθεται εδάφιο 

γ΄, ως εξής: 

«γ΄ Το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων, με απόφαση του Διοικητικού του 

Συμβουλίου, επιχορηγεί ετησίως το Συμβούλιο της Επικρατείας ως κύριο του έργου 

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης» 

(Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.), για την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής με σκοπό την αναδιοργάνωση, αναβάθμιση, 

βελτίωση και ασφάλεια των υποδομών και εφαρμογών του εν λόγω Συστήματος». 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ίδιου νόμου τροποποιείται ως 

εξής: 

«Για την αντιμετώπιση των αναγκών των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 ετήσια 

επιχορήγηση λαμβάνουν επίσης: ». 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 81 

Σύμβαση μελέτης/κατασκευής 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «1.  Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση έργου έχει ως 

αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου εφόσον συντρέχουν, 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης έργου και έπειτα από 

σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού 

συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται 

τεχνικό συμβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α)  ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους υπολογισμού και 

τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού της αναθέτουσας αρχής και 

Κανονισμού Μελετών Έργου, ο οποίος συντάσσεται ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή 

υπάρχει και εφαρμόστηκε σε παρόμοια έργα, 
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(β)  η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.10 και Α.12 του υποφακέλου της 

υποπερίπτωσης Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του παρόντος. 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες 

έργων από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.» 

2. Στο άρθρο 50 του ν. 4412/2016 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5.  Ουδεμία ευθύνη του δημοσίου προς αποζημίωση θεμελιώνεται σε περίπτωση 

τήρησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας του παρόντος.» 

 

Άρθρο 82 

Συμβάσεις παραχώρησης 

 

1. Τα τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τα έργα του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών και των εποπτευομένων φορέων του και με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για άλλα 

έργα επιτρέπεται η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης μετά από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, εφόσον έχουν 

συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 50%, έχει εκπονηθεί η, κατά το άρθρο 

345 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), όπου 

απαιτείται, και έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του φυσικού αντικειμένου αυτής, 

σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου, το 

οποίο και αποτελεί έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 36.» 

 

Άρθρο 83 

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

 

1. Στο άρθρο 17 του ν. 3389/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«Χωρίς να θίγεται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

ή της παροχής της υπηρεσίας που καθορίζεται από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Φορέα με 

τη Σύμβαση Σύμπραξης, κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου ή της παροχής της 

υπηρεσίας, ο Ιδιωτικός και ο Δημόσιος Φορέας οφείλουν να αποστέλλουν στην Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. 

μηνιαία αναφορά προόδου του έργου.  

Συστήνεται με απόφαση του Γενικου Γραμματέα τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της 

πορειας υλοποίησης εκάστου έργου με εκπρόσωπο της ΓΓ, του Δημοσίου Φορέα και του 

Ιδιωτικού Φορέα. 

Η επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει κατ΄ ελάχιστον μια φορά το τρίμηνο κατόπιν πρόσκλησης 

του ΓΓ.» 

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 21 του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται από τα εξής δυο 

εδάφια: 

«Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο Δημόσιος 

Φορέας, κατόπιν ειδοποίησης από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί αυτό στην 

αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
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εξήντα (60) ημερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και να προβεί στις 

απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων. Αν παρέλθει 

άπρακτη η άνω προθεσμία, η υπόδειξη τρόπων συνέχισης και επιτάχυνσης των εργασιών, 

καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών για τη διασφάλιση της προστασίας των 

αρχαιοτήτων, περιέρχεται αυτοδικαίως στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης 

Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, 

Μουσείων και Τεχνικών Έργων αντίστοιχα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δύναται να ζητήσει, και ο 

Δημόσιος Φορέας υποχρεούται να χορηγήσει, χρονική παράταση των προβλεπόμενων 

συμβατικών προθεσμιών ίση με την καθυστέρηση που προκλήθηκε από τη μη συμμόρφωση 

της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει για 

την εκτέλεση των εργασιών που τυχόν απαιτούνται για την προστασία των ευρημάτων. Στην 

περίπτωση αυτή, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούται να ζητήσει την ανόρθωση της ζημίας 

που τυχόν υπέστη από την καθυστέρηση και η οποία, σε περίπτωση άπρακτης προθεσμίας 

της ανωτέρω συνολικής προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών, αρχίζει από την επομένη της 

εκπνοής της.» 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3389/2005 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων ή την 

παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού ή η σύσταση 

εμπράγματων δικαιωμάτων επ΄ αυτών, όπου αυτό επιτρέπεται, εξυπηρετούν σκοπούς 

προφανούς δημόσιας ωφέλειας και θεωρούνται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας.» 

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3389/2005 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.» 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 

 

Άρθρο 84 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 

 

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 

Α.Ε.», όπως συστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (Α΄ 29) και μετονομάσθηκε με 

το άρθρο 1 του ν. 4242/2014 (Α΄50), θα έχει το διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece» στην 

αγγλική γλώσσα και ακριβή μετάφρασή του σε άλλη γλώσσα. Όπου στις κείμενες διατάξεις 

γίνεται αναφορά στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», αυτή αντικαθίσταται με την 

«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε..» 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» λειτουργεί χάριν 

του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται 
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από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 

όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές για αυτήν διατάξεις στην κείμενη νομοθεσία και 

συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» δεν ανήκει στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες 

επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ή που διέπουν εταιρείες που 

ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από αυτό 

δεν εφαρμόζονται ως προς την εταιρεία, με εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στον παρόντα 

νόμο. Ομοίως δεν εφαρμόζονται ως προς την εταιρεία οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς 

που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και οι διατάξεις που 

αναφέρονται στους Φορείς αυτούς, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 

143) όπως ισχύει, και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων 

και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, οι 

οποίες, σε περίπτωση ταξινόμησης της Εταιρείας ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, 

εφαρμόζονται μόνο ως προς την υποβολή: 

α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του 

έτους (προϋπολογιστικά), 

β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά), 

γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και 

δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ετήσια 

μεγέθη).» 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. έχει 

ως εξής: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

 1. Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η 

προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην 

Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των 

διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της Χώρας ως επενδυτικού προορισμού, 

μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε 

είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Εξωστρέφειας», η παροχή ενημέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η παροχή 

πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς 

τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη 

των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. 

 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.»: 

 α. Συμβάλλει στην κατάρτιση του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας» και του 

σχεδίου δράσης «αρχιτεκτονικής» της διεθνούς εικόνας της Χώρας (national brand), 
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παρέχοντας την αναγκαία πληροφόρηση και προτάσεις στη Διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του 

Υπουργείου Εξωτερικών. 

 β. Στηρίζει την πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε αγορές του εξωτερικού, την 

ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και εφαρμόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών με 

σύμπραξη και συμμετοχή σε κοινές δράσεις. Οργανώνει ως επίσημος κρατικός φορέας ή 

αναθέτει και επιβλέπει τη διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις του 

εξωτερικού. 

 γ. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό, 

νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην 

Ελλάδα και προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και 

κλάδο. 

 δ. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση, μελέτη, εκπόνηση και εισήγηση μελετών, προτάσεων, 

μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξη των 

εξαγωγών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την άρση των αντικινήτρων στις εξαγωγές 

και την προσέλκυση επενδύσεων. 

ε. Οργανώνει ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων σε 

συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς 

marketing που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσκλήσεις αγοραστών, δημοσιογράφων, 

εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων. 

στ. Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες αγορές με στόχο την 

ενημέρωση του εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για τις εξαγωγικές και επενδυτικές 

ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 ζ. Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συμβούλου), 

καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς, νομικού πλαισίου εξαγωγών 

και επενδύσεων, τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εμπορικών επαφών. 

Διαχειρίζεται δομή (Γραφείο Υποστήριξης Εξαγωγών ή «Export Helpdesk») για την παροχή 

γενικών και εξειδικευμένων πληροφοριών και εξατομικευμένης υποστήριξης, 

λειτουργώντας ως κεντρικό σημείο συντονισμού και αλληλεπίδρασης με φορείς και 

παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την προώθηση των εξαγωγών και συμβάλλοντας 

στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, αρμοδίων υπηρεσιών, 

Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών. Αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επενδύσεων, εξωτερικού εμπορίου και ανάπτυξης 

σε, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

 η. Παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης και παροχής εξειδικευμένων 

γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

 θ. Πραγματοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού και μεριμνά 

για την αξιοποίηση των ενωσιακών και διεθνών πόρων, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές 

πρακτικές.  

 ι. Δύναται να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και εταιρείες ειδικού σκοπού. Συμμετέχει σε 

διαγωνιστικές διαδικασίες, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και την υλοποίηση δράσεων, 

έργων και προγραμμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο χρηματοδοτούμενων 
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από εθνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους, που στοχεύουν στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, 

της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης και 

που γενικότερα σχετίζονται με τους σκοπούς της. 

 ια. Συνεργάζεται με επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιμελητήρια και φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των σκοπών του. 

 ιβ. Παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής δικτύωσης είτε για τη δημιουργία συνεργατικών 

σχηματισμών στο εσωτερικό με σκοπό την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα είτε για τη 

σύναψη επαφών με επενδυτές ή επιχειρήσεις στο εξωτερικό. 

 ιγ. Στηρίζει την καινοτομία και την νεανική εξωστρεφή νεανική επιχειρηματικότητα και 

προάγει την καλλιέργεια παιδείας επιχειρηματικής εξωστρέφειας. 

 ιδ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τις κατά 

περίπτωση ανά χώρα-στόχο αρμόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία, Γραφείο Ο.Ε.Υ.), για την 

κατάρτιση επιμέρους ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων για την προώθηση των εξαγωγών, 

την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ανά 

χώρα-στόχο κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας. 

ιε. Εποπτεύει και διαχειρίζεται το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο 

λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα 

(AgoraPlus), καθορίζει τη δομή και το περιεχόμενό του, ανανεώνει και ελέγχει τις 

παρεχόμενες πληροφορίες, σε διασύνδεση με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι υπηρεσίες του 

οποίου αναλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με 

αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές. Κατά τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα 

αυτής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 47 

του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 

ιστ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε σχέση με ευρωπαϊκά και διεθνή 

χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους τομείς που αφορούν την 

προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς, 

καθώς και για την κατάρτιση μελετών, που έχουν στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών 

ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και συνεργασιών. 

 ιζ. Παρακολουθεί την ελληνική επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό και καταγράφει τις 

προτεραιότητες και τα προβλήματά της και λαμβάνει μέτρα για την προώθηση, ενίσχυση και 

υποστήριξή της κατά τομέα, κλάδο και αγορά, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, 

τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και παρέχει πληροφόρηση, 

συμβουλευτική βοήθεια και κάθε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία προς αυτές με στόχο τη 

διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας 

στις διεθνείς αγορές. 

ιη. Διοργανώνει τις επιχειρηματικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή μέλη της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των επίσημων 

επισκέψεών τους στο εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τις Αρχές 

Εξωτερικού. 

538



 

 

 

 

 ιθ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για τον συντονισμό 

με τις Αρχές Εξωτερικού και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κατά την 

υλοποίηση των κάθε είδους επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων τις οποίες 

διοργανώνει. 

 κ. Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην αξιοποίηση 

ημεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισμένων πηγών χρηματοδότησης ή άλλων 

χρηματοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει. 

κα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικών επενδύσεων, η «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»: 

 αα) παραλαμβάνει τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών 

Επενδύσεων, 

ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί 

την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής, 

γγ) αναζητά συμπληρωματικά στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παροχής 

υπηρεσιών των προηγούμενων παραγράφων, 

δδ) γνωμοδοτεί στον Πρόεδρο της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων 

(Δ.Ε.Σ.Ε.) 

εε) εισπράττει τις προβλεπόμενες διαχειριστικές αμοιβές. 

κβ. Κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) και ειδικά 

για τις επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), 

παραλαμβάνει από τους επενδυτές την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός πέντε (5) 

ημερών αναφορικά με τη σχέση των αιτούντων με τον κύριο της ενταγμένης στρατηγικής 

επένδυσης. 

κγ. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή», με αρμοδιότητα την εξέταση, 

μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή 

άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών 

σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ που εμπίπτουν στις 

υποκατηγορίες Α1 και Α2 περιβαλλοντικής όχλησης ή κατάταξης, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει. Στο 

πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ειδικά αιτήματα επενδυτών που αφορούν 

συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών στα 

επιμέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιμά τους λόγους που τις 

προκαλούν, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους και προτείνει 

στους αρμοδίους φορείς τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνσή τους και συντάσσει εξαμηνιαία 

έκθεση προς τον εποπτεύοντα Υπουργό, όπου επισημαίνει τα κύρια θέματα που 

αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προτείνει σε συνεργασία με την αρμόδια 

διεύθυνση της εταιρείας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών 

συγκεκριμένες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου. Με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ορίζει τις αρμοδιότητες, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις, η Εταιρεία μπορεί να λειτουργήσει και ως υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του 

Επιχειρηματία» για θέματα εξωστρέφειας. 
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 κδ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου εξωστρέφειας και για την 

προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας. 

κε. Εκπονεί Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση των σκοπών της στο πλαίσιο του 

«Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας». 

κστ. Μπορεί να συμμετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό μέλος σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι 

επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία ή των οποίων το αντικείμενο 

δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας. 

κζ. Στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί 

συμβουλευτικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση θεμάτων 

που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της, απαρτιζόμενες, μεταξύ άλλων, και από 

επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων, ιδιώτες εμπειρογνώμονες ή και δημόσιους 

λειτουργούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 

των ανωτέρω επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη των 

επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Με την ίδια διαδικασία, μπορεί να καταργεί τις ήδη 

συσταθείσες επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να μεταβάλλει τη σύνθεση και τις 

αρμοδιότητές τους. 

κη. Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της που της αναθέτει 

ο εποπτεύων Υπουργός ή άλλοι φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα ή φορείς και 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 2 

Διάρκεια – Έδρα 

 

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι εβδομήντα πέντε (75) έτη από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος. 

2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, 

υποκαταστημάτων και γραφείων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 3 

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια 

(293.400) ευρώ, διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 

δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο 

από το Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών 

το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξάνεται και να καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της 

κάλυψης του ποσού της αύξησης. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Το Ελληνικό Δημόσιο 

εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εξωτερικών. 

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. 
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Άρθρο 4 

Έσοδα 

 

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων 

επενδύσεων, από επιχορήγηση εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού, από προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο του σκοπού της ή 

αντιστοίχως πόρους διεθνών οργανισμών, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την 

εκμετάλλευση της περιουσίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη, αμοιβές ή 

διαχειριστικές αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, από την εκμίσθωση ή παραχώρηση 

χώρων ή εγκαταστάσεων και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή κατά την άσκηση 

δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών της. Η εταιρεία δύναται να αποδέχεται και να 

προβαίνει σε δωρεές και χορηγίες στο πλαίσιο της αποστολής της και για την επιτυχή 

εκπλήρωση του σκοπού και των στόχων της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εξωτερικών εξειδικεύονται τα σχετικά με τους όρους, τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες 

εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, όσον αφορά την επιχορήγηση της εταιρείας από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 5 

Διαχείριση 

 

1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. 

2. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας. 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων 

του προϋπολογισμού. Για την αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται έγκριση του 

συνολικού προϋπολογισμού. 

4. Η διαδικασία διενέργειας των δαπανών, η οργάνωση και η λειτουργία των οικονομικών 

υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οικονομική διαχείριση της εταιρείας 

ρυθμίζεται με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 6 

Οικονομικός Έλεγχος 

 

Η οικονομική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές. 

 

Άρθρο 7 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου - Πλαίσιο καταπολέμησης της Διαφθοράς - Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου 

1. Η Εταιρεία αναπτύσσει και υιοθετεί: (α) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί 

το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Δ.Σ., τη Διοίκηση και το 

υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και 

της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και (β) 
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ολοκληρωμένο Πλαίσιο Καταπολέμησης της Απάτης και της Διαφθοράς με σκοπό την 

αποτελεσματική πρόληψη, αποτροπή και τον εντοπισμό φαινομένων και πράξεων απάτης 

και διαφθοράς σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. 

2. Στην εταιρεία συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), η οποία λειτουργεί ως ένα 

ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και 

αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών της εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Βασική 

αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και πληροφόρησης, 

τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής. Η Επιτροπή Ελέγχου της 

εταιρείας αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και εξωτερικά μέλη που στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα 

δραστηριότητας της εταιρείας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα 

μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την έννοια 

των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α΄ 110). Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ορίζεται από 

τα μέλη της. Με αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας υιοθετείται ο 

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το 

ύψος της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ανά συνεδρίαση αυτής. 

3. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως μία ανεξάρτητη, 

αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της εταιρείας. Η βασική της αποστολή είναι 

να βοηθά την εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας μια συστηματική 

επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των 

διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης. 

4. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον έναν (1) εσωτερικό 

ελεγκτή, οριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν σχετικής εισήγησης της 

Επιτροπής Ελέγχου. Η στελέχωση της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να παρέχει 

διαβεβαίωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου ότι η επαγγελματική 

εμπειρία, οι τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των 

εσωτερικών ελεγκτών είναι κατάλληλο για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν και 

αντιστοιχούν στο επίπεδο ευθύνης και στα καθήκοντα κάθε ελεγκτή. 

5. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί βάσει του Πλαισίου Διεθνών Επαγγελματικών 

Προτύπων του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των σχετικών διατάξεων της 

εθνικής νομοθεσίας. Η λεπτομερής περιγραφή της αποστολής, των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων, καθώς και η ρύθμιση κάθε άλλης παραμέτρου που είναι αναγκαία για την 

ορθή και αποτελεσματική δραστηριοποίηση της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου που 

εκδίδεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν εγκρίσεώς του από την 

Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας. 

6. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει, κατ’ ελάχιστον, τις εξής βασικές αρμοδιότητες: (α) 

την παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

περιλαμβανομένων των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal controls) και των 
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μηχανισμών πληροφόρησης περί σημαντικών λαθών ή ανωμαλιών, των μηχανισμών 

διασφάλισης της ποιότητας, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής 

διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης και την παροχή διαβεβαίωσης περί της 

επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη της εταιρείας για την επίτευξη των στρατηγικών 

της στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται, (β) την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στην ηγεσία της εταιρείας με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων και 

διαδικασιών του προηγούμενου εδαφίου, (γ) τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής 

και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, (δ) 

την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων της εταιρείας 

βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, (ε) την αξιολόγηση της επάρκειας 

και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και διαδικασιών της χρηματοοικονομικής και 

μη πληροφόρησης που απαιτείται για τη σύνταξη των οικονομικών εκθέσεων και λοιπών 

αναφορών της εταιρείας, (στ) την παρακολούθηση της συνεχούς και ορθής εφαρμογής και 

τήρησης των εσωτερικών κανονισμών και του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και την εν 

γένει συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

αυτή, (ζ) την παρακολούθηση και αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στην 

Επιτροπή Ελέγχου και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των κατά περίπτωση συμβούλων 

με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νόμου 

αυτού από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος, και από τους Συμβούλους του άρθρου 5 του ν. 3894/2010, (η) την 

έγγραφη ενημέρωση τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο του Διοικητικού Συμβουλίου, της 

Επιτροπής Ελέγχου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τα πορίσματα των ελέγχων 

που διενεργεί περιλαμβανομένων των τυχόν ευρημάτων και των τυχόν προτάσεων 

βελτίωσης, μετά την ενσωμάτωση των σχετικών απόψεων από τις ελεγχόμενες μονάδες 

σχετικά με την υλοποίηση αυτών ή την αποδοχή του κινδύνου της μη υλοποίησης αυτών, (θ) 

την απευθείας ενημέρωση και αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε σχέση με ζητήματα 

τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής. 

7. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν 

υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας και εποπτεύονται 

από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας. Οι οριζόμενοι ως εσωτερικοί ελεγκτές δεν αποκτούν 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή. 

 

Άρθρο 8 

Απαλλαγές 

 

1. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή 

έμμεσο φόρο ή τέλος, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από 

την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και τελών και απολαμβάνει γενικά όλων των 

δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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Άρθρο 9 

Διοίκηση – Εκπροσώπηση 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι πενταμελές, περιλαμβανομένου 

του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και η θητεία του είναι πενταετής. Τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική όμως θητεία δεν 

είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, αναλαμβάνει 

αυτοδικαίως καθήκοντα Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ο Διευθύνων 

Σύμβουλος και τα Μέλη ορίζονται και παύονται οποτεδήποτε ελευθέρως με απόφαση του 

εποπτεύοντος Υπουργού. Η κατά τα ανωτέρω παύση των μελών δεν γεννά δικαίωμα 

οποιασδήποτε αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου ή της εταιρείας.  

2. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεπικουρεί το έχον αμιγώς συμβουλευτικό 

χαρακτήρα «Συμβούλιο Εξωστρέφειας», το οποίο συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου 

του Δ.Σ.. Το Συμβούλιο Εξωστρέφειας αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής 

υποστήριξης της Εταιρείας για το σύνολο των αρμοδιοτήτων της και με σκοπό την αύξηση 

των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων. Σε αυτό μετέχουν: ένα (1) μη εκτελεστικό 

Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως Πρόεδρος, καθώς και: α) ένας (1)  εκπρόσωπος από τον 

Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), β) ένας (1) εκπρόσωπος από την Κεντρική 

Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), γ) τρεις (3) εκπρόσωποι, ένας (1)  από κάθε Σύνδεσμο 

Εξαγωγέων: Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), 

Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), δ) ένας (1)  εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας, ε) ένας (1)  εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Εξωστρέφειας του 

Υπουργείου Εξωτερικών, στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. Το Συμβούλιο Εξωστρέφειας συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης και σχετικής υπόδειξης από τους συμμετέχοντες φορείς. 

Σε αυτό μπορούν, επίσης, να συμμετέχουν, κατόπιν πρόσκλησης, εκπρόσωποι των κατά 

περίπτωση αρμοδίων Υπουργείων κατά τη συζήτηση θεμάτων αρμοδιότητας τους. Με 

απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στο Συμβούλιο 

εκπρόσωποι άλλων φορέων ή επαγγελματικών ενώσεων ή ειδικοί εμπειρογνώμονες, όποτε 

κρίνεται αυτό σκόπιμο.  

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την 

εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του 

εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται 

στους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 

4. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό λόγω θανάτου, 

παραίτησης, ανάκλησης ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης αυτού, διορίζεται νέο μέλος 

σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει 

και λειτουργεί νόμιμα, εφόσον τα λοιπά μέλη αρκούν για το σχηματισμό απαρτίας και 

πάντως για διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο 

και τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό 
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Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε 

στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη 

του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη 

αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του 

με έγγραφη πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα 

της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο 

(2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. 

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον 

παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη 

αποφάσεων. 

Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε 

παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον της 

εταιρείας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου προς αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο 

μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης 

του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην 

παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη 

σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 

ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή 

απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου επικουρεί νομικός σύμβουλος, 

με σχέση έμμισθης εντολής, ο οποίος παρίσταται και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου και εκφράζει τη γνώμη του σε τυχόν ερωτήσεις που του 

απευθύνονται, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

6. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ως προς τις μη εκτελεστικές του 

αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη 

του, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των 

παρόντων. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται 

από τα παρόντα μέλη και τον γραμματέα. Αντίγραφο ή απόσπασμα των πρακτικών του 

Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή 

τον Γραμματέα εφόσον ληφθεί για αυτό σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., μπορεί να ανατεθεί σε ένα οποιοδήποτε μη 

εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του Προέδρου, η άσκηση 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων (Εντεταλμένος Σύμβουλος) και να εξειδικεύονται οι 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του ανατίθενται σύμφωνα με το Καταστατικό και τον 

Εσωτερικό Κανονισμό. 

7. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νομικό ή 

φυσικό πρόσωπο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κατά το μέτρο 

των αρμοδιοτήτων του ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση 
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πρόσωπο. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή 

φυσικό πρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο πλαίσιο του 

νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την 

εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους της εταιρείας 

ή άλλα εκτός εταιρείας τρίτα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Η 

εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, με την υπογραφή κάτω 

από την εταιρική επωνυμία, του κατά το προηγούμενο άρθρο, εκπροσώπου της. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές 

ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας το πλαίσιο, τους όρους, την έκταση και τα χρονικά 

όρια της εξουσίας τους. 

 

Άρθρο 10 

Ευθύνη – Αμοιβή Συμβούλων – Κανονισμός Λειτουργίας 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία ατομική ευθύνη απέναντι σε 

τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε 

πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας καθορίζονται 

οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα 

υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας αυτού μετά από σχετική 

εισήγηση του Δ.Σ.. 

4. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους να διέπονται από το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν 

αμέσως πριν το διορισμό τους, θεωρούμενοι για την ασφάλιση τους ως έμμισθοι, 

ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η ισχύς της 

οποίας μπορεί να ανατρέχει στην ημερομηνία διορισμού των άνω μελών, μπορεί να 

καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παρακράτηση και καταβολή των σχετικών 

εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, απαλλασσόμενων από πρόσθετα τέλη, πρόστιμα, 

προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι (6) μηνών από την 

έκδοση της άνω απόφασης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 11 

Στελέχωση – Εσωτερική λειτουργία 

 

1. Η Εταιρεία προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της, με σύμβαση εργασίας 

αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με 

συμβάσεις έργου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 

αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζονται ειδικώς οι 
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κατά περίπτωση αποδοχές στο πλαίσιο των εγκεκριμένων κλιμάκων αποδοχών της εταιρείας 

σύμφωνα με τον Μισθολογικό της κανονισμό. Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού 

διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

2. Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται προκήρυξη από την εταιρεία. Με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σε σχέση με τη 

διαδικασία πρόσληψης του παρόντος άρθρου. Στην εταιρεία προσλαμβάνονται, τέσσερις (4) 

νομικοί σύμβουλοι, καθώς και τουλάχιστον ένας (1) εσωτερικός ελεγκτής, με σχέση έμμισθης 

εντολής.  

3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό 

διάστημα τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται για ίσα χρονικά διαστήματα. Η 

απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς 

να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται.  

Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία τακτικού μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού που 

υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στους φορείς που 

υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 

(Α΄ 28), για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών που μπορεί να παρατείνεται για ίσα χρονικά 

διαστήματα. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον 

οποίο αποσπάται.  

Στην Εταιρεία μπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αίτημά τους, υπάλληλοι που υπηρετούν 

σε διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος.  

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις οι αποσπώμενοι στην εταιρεία λαμβάνουν από αυτήν το 

σύνολο των αποδοχών τους, υπολογιζόμενο αποκλειστικά σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

νόμου για τον φορέα προέλευσης, ο δε χρόνος της απόσπασής τους λογίζεται ως χρόνος στην 

οργανική τους θέση.  

4. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για 

το προσωπικό της εταιρείας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Άρθρο 12 

Εσωτερικοί Κανονισμοί 

 

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίνεται ο Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται ζητήματα σχετικά με τη 

λειτουργία της Εταιρείας, όπως:  

(α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, η κατανομή αρμοδιοτήτων, ο τρόπος 

λειτουργίας και η σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση,  

(β) ο κώδικας δεοντολογίας, τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και οι υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας,  

(γ) οι οργανικές θέσεις προσωπικού, τα προσόντα και όροι πρόσληψης, οι όροι εργασίας, 
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(δ) οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των 

υπαλλήλων 

(ε) τα σχετικά με τις μετακινήσεις προσωπικού, καθώς  

(στ) κάθε άλλο σχετικό με την εταιρική διακυβέρνηση και την ορθή λειτουργία της Εταιρείας 

ζήτημα.  

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λαμβάνεται ύστερα από 

σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4013/2011 (Α΄ 

204) εγκρίνεται Κανονισμός Προμηθειών με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι 

διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών 

κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων. 

Ειδικά στις τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προμήθειες, υπηρεσίες, καθώς και τα 

έργα - κατασκευές, με εκτιμώμενη αξία που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 

του ν. 4412/2016, πραγματοποιούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με απευθείας 

προμήθεια ειδών ή απευθείας ανάθεση του έργου-κατασκευής ή της υπηρεσίας, κατά 

παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίνεται Μισθολογικός 

Κανονισμός, με τον οποίο ορίζονται κλίμακες αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού, 

αποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, των ειδικών γνώσεων ή 

δεξιοτήτων και των ειδικών καθηκόντων αυτού και καθορίζονται οι όροι και διαδικασίες 

εξέλιξης, καθώς και άλλες μισθολογικές ή μη μισθολογικές παροχές. Οι μισθοί του 

προσωπικού της εταιρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Διευθύνοντος 

Συμβούλου.  

4. Ο εγκεκριμένος Κανονισμός Προμηθειών της εταιρείας δημοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην εταιρική ιστοσελίδα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2372/1996, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις 

ειδικές για αυτήν διατάξεις στην κείμενη νομοθεσία και συμπληρωματικά από τις διατάξεις 

του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 

δεν ανήκει στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι 

διατάξεις που αναφέρονται σε Δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005  

(Α΄ 314) ή που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή που 

επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από αυτό, δεν εφαρμόζονται ως προς την εταιρεία, με 

εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στον ν. 2372/1996. Ομοίως δεν εφαρμόζονται ως προς 

την Εταιρεία οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης, καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στους Φορείς αυτούς, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως ισχύει, και των κατ` 

εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων 

που αφορούν στην υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, οι οποίες, σε περίπτωση 

ταξινόμησης της Εταιρείας ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, εφαρμόζονται μόνο ως προς την 
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υποβολή: α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη 

διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού 

και χρηματοδότησης (απολογιστικά), γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) 

και δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ετήσια 

μεγέθη). 

2. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου 

τομέα υποχρεούνται να παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και 

διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της». 

4. α)  Στον εποπτεύοντα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 

Α.Ε.» Υπουργό μεταφέρεται η αρμοδιότητα έκδοσης όλων των υπουργικών αποφάσεων ή 

κοινών υπουργικών αποφάσεων που τυχόν εκδίδονται με βάση τις σημερινές κείμενες 

διατάξεις σε σχέση με την εταιρεία.  

β) Το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου 

κατατάσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις εγκεκριμένες 

κλίμακες αποδοχών του Μισθολογικού Κανονισμού της Εταιρείας, αποκλειστικά βάσει των 

τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, των ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων και των 

ειδικών καθηκόντων τα οποία ασκεί και έπειτα από αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών. 

Μισθοί που έχουν διαμορφωθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4354/2015 δεν δύνανται να μειωθούν. 

Το ανωτέρω προσωπικό που υπηρετεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου A.E.», κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται κατ’ εξαίρεση των κείμενων 

διατάξεων να αιτηθεί μετάταξης μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016) 

έως τις 31.12.2020, με τη διατήρηση της μισθολογικής και βαθμολογικής κατάστασης που 

ίσχυε προ της έναρξης ισχύος του παρόντος. Αποσπάσεις στην «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και αποσπάσεις υπαλλήλων της «Ελληνικής 

Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς τρίτους φορείς διατηρούνται εν 

ισχύ ή/ και παρατείνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτών και τις ισχύουσες κατά το 

χρόνο έκδοσης διατάξεις. Εκκρεμή αιτήματα μετάταξης από και προς την «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

κατά την ημερομηνία υποβολής του εκάστοτε αιτήματος διατάξεις». 

γ)  Με τον διορισμό των μελών του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 

του καταστατικού, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. της Εταιρείας. Για τη 

λήξη της θητείας σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν καταβάλλεται αποζημίωση. 

δ)  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έγκριση των προβλεπόμενων, στο άρθρο 12 του παρόντος, 

Εσωτερικών Κανονισμών και την κατάταξη του υφισταμένου προσωπικού, σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο (β) του παρόντος, τα σχετικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων 

μισθολογικής κατάστασης του προσωπικού της Εταιρείας, θα εξακολουθούν να διέπονται και 

να ρυθμίζονται από τις διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στην «Ελληνική 

Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και στο προσωπικό της. Η 

προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του Καταστατικού κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εξωτερικών εκδίδεται εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Άρθρο 85 

Σκοπός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Ορισμοί 

 

1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) είναι: α) το Εθνικό Μητρώο εμπορικής 

δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή και 

δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων, και β) το ελληνικό ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο 

δημοσιότητας κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/1132. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: 

α. «Εμπορική δημοσιότητα»: Η εγγραφή ή καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., 

πράξεων ή στοιχείων που απαιτούν δημοσιότητα.  

β. «Συστατική δημοσιότητα»: η καταχώριση και ταυτόχρονη δημοσίευση πράξεων, στοιχείων 

ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις εκκινούν από την ημερομηνία καταχώρισης και ταυτόχρονης δημοσίευσης στο 

Γ.Ε.ΜΗ.. 

γ. «Δηλωτική δημοσιότητα»: η καταχώριση και ταυτόχρονη δημοσίευση πράξεων, στοιχείων 

ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων, σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις, εκκινούν από την ημερομηνία τέλεσής τους.  

δ. «Έλεγχος νομιμότητας»: ο προληπτικός ουσιαστικός έλεγχος που διενεργείται από τις 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαπίστωση της συμφωνίας των προς καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, 

στοιχείων και δηλώσεων κατά περιεχόμενο με το καταστατικό και με τις διατάξεις 

αναγκαστικού δικαίου, που διέπουν το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, χωρίς όμως να 

καταλαμβάνονται στο εύρος ελέγχου και ζητήματα ακυρωσίας των ανωτέρω πράξεων. 

ε. «Έλεγχος πληρότητας»: ο τυπικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., 

προκειμένου να διαπιστώσουν ότι η αίτηση καταχώρισης και δημοσίευσης πράξης, 

στοιχείου ή δήλωσης, συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά χωρίς να υπεισέλθουν στο περιεχόμενο αυτών. 

στ. «Αυτοματοποιημένη καταχώριση»: η καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή 

δηλώσεων που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τον ίδιο τον υπόχρεο, χωρίς 

να απαιτείται έλεγχος πληρότητας ή νομιμότητας. 

ζ. «Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.»: το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης-αποθήκευσης 

πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και η υποδομή τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας 

που το υποστηρίζουν. 

η. «Δικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ.»: ο ιστότοπος στον οποίο πραγματοποιείται η δημοσίευση 

καταχωριστέας πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

απαιτεί εμπορική δημοσιότητα. 
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θ. «Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρμα»: το σύστημα διασύνδεσης των Κεντρικών και 

Εμπορικών Μητρώων και των Μητρώων εταιρειών των Κρατών - Μελών (ΒRIS). 

ι. «Διαλειτουργικότητα»: η διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων που έχει ως σκοπό την 

ανταλλαγή πληροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλοποίηση της αρχής «Μόνο 

Άπαξ». 

ια. «Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)»: οι Υπηρεσίες στις οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα 

τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και πραγματοποίησης της εμπορικής δημοσιότητας των πράξεων, 

στοιχείων ή δηλώσεων που καταχωρούνται σε αυτό.  

ιβ. «Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ»: το μητρώο των ειδικά 

εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις 

στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας Μιας Στάσης.  

ιγ. «Πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ο 

οποίος καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις στο πληροφοριακό 

σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, ο οποίος καταχωρίζει και 

δημοσιεύει συμβολαιογραφικές πράξεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ..  

ιδ. «Πιστοποιημένος χρήστης ΥΜΣ»: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο 

εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη 

σύσταση εταιρειών.  

3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών, φορέων 

και αρχών που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο νομιμότητας των καταχωριστέων πράξεων και 

στοιχείων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πράξεις αυτών αποτελούν αναγκαία 

προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και για κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή 

διαγραφή των υπόχρεων.  

4. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν: 

α. την προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις αρμοδιότητα δημοσίων Υπηρεσιών για την 

τήρηση ειδικών μητρώων με σκοπό άλλον από αυτόν της εμπορικής δημοσιότητας. 

β. τη δυνατότητα των Επιμελητηρίων να τηρούν για τα μέλη τους μητρώα ανεξάρτητα από 

το Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4497/2017 (A΄ 171). 

 

Άρθρο 86 

Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

1. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά: 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α΄ 104), 

β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α΄ 91), 

γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α΄ 86), 

δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον 

ν. 4072/2012 (Α΄ 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,  

ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 

αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), η Κοιν.Σ.ΕΠ. που 

συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α΄ 205) και η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον  

ν. 2716/1999 (Α΄ 96), 

στ. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 ν. 4072/2012), 
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ζ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 

2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 

η. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και 

έχει την έδρα της στην ημεδαπή,  

θ. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ 

(ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,  

ι. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες 

που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.06.2017) και έχουν 

έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

ια. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες 

που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών 

εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ΄, 

ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην 

ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια 

εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄, 

ιγ. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του  

ν. 4072/2012. 

2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα τα οποία με εγκατάσταση στην 

ημεδαπή και με σκοπό το κέρδος:  

α. διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους κατά σύνηθες επάγγελμα, ή  

β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό 

κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή και μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων 

προσώπων,  

γ. επί κληρονομικής διαδοχής φυσικών προσώπων υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο 

Γ.Ε.ΜΗ. για τον κληρονόμο φυσικού προσώπου που ήταν εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον 

ο κληρονόμος συνεχίζει τη δραστηριότητα του θανόντος και πληροί τις προϋποθέσεις των 

προηγουμένων εδαφίων. Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία 

κληρονόμων) και συνεχίζουν από κοινού την εμπορική επιχείρηση του θανόντος, πρέπει 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας (12) δώδεκα μηνών από την από κοινού διενέργεια 

πράξεων που υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 

αντίστοιχων διατάξεων για τον συγκεκριμένο εταιρικό τύπο που θα επιλεγεί. 

3. Η υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ρητά δεν καταλαμβάνει: 

α. τα Σωματεία (άρθρα 78-107 ΑΚ), 

β. τα Ιδρύματα (άρθρα 108-121 ΑΚ), 

γ. τις Επιτροπές Εράνων (άρθρα 122-126 ΑΚ), 

δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, υπό την 

επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος,  

ε. τις αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, 

συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,  

στ. τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και του α.ν. 

378/1968 (Α΄ 82), 
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ζ. τη Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α΄ 192) και τη Ναυτιλιακή 

Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α΄ 220). 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών 

προσώπων ή ενώσεων προσώπων ή νομικών οντοτήτων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, όπως επίσης ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της 

μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων σε άλλα 

μητρώα, η αρμοδιότητα των οποίων μεταφέρεται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

 

Άρθρο 87 

Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. 

 

1. Συστήνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Υπηρεσία Υποστήριξης και 

Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, η οποία αποτελεί οργανική 

μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Οι αρμοδιότητές της 

ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της ΚΕΕΕ σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (Α΄ 171). 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ 

συγκροτείται σε επίπεδο Τμήματος ή Διεύθυνσης, με την απόφαση της παραγράφου 8 του 

παρόντος άρθρου και είναι αρμόδια για: 

α. την οργάνωση του Πληροφοριακού Συστήματος Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 89 του παρόντος 

νόμου, 

β. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου 

και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τη βάση 

δεδομένων, 

γ. την άμεση και τη σύμφωνη με τη χρονική ακολουθία, λήψη και αποθήκευση των 

δεδομένων που διαβιβάζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.,  

δ. τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των 

δεδομένων, 

ε. την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο Σύστημα διασύνδεσης 

Μητρώων (BRIS), 

στ. τη λήψη μέτρων προστασίας της βάσης δεδομένων και των εν γένει πληροφοριακών 

συστημάτων από κακόβουλες ενέργειες, 

ζ. την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και κάθε άλλου 

ψηφιακού εργαλείου που απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα των Μητρώων, 

η. την ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής, η οποία αποτυπώνει την είσπραξη και κατανομή των 

εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και των εξόδων για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, τη 

στατιστική παρακολούθηση αυτών και την παροχή μηνιαίων αναλυτικών αναφορών στη 

Διεύθυνση Εταιρειών, 

θ. την υποβολή εισηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προκήρυξη 

έργων για την αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ., και την ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα 
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ΕΣΠΑ του αρμόδιου Υπουργείου, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για λήψη 

χρηματοδότησης για την εκτέλεση σχετικών έργων, 

ι. τη συγκέντρωση προβλημάτων ή και δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων 

Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και την υποβολή εισηγήσεων προς τη Διεύθυνση Εταιριών για επίλυση 

αυτών, 

ια. τη σύσταση και τήρηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών 

Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι υπάλληλοι των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., 

προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, 

καθώς και οι συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του 

πιστοποιημένου χρήστη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Λίστα με τα ονόματα των πιστοποιημένων 

Συμβολαιογράφων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.,  

ιβ. τη διασφάλιση της πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ από τα 

νομιμοποιούμενα πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης, 

ιγ. την υποστήριξη των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ σε θέματα που άπτονται 

της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, 

ιδ. στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών 

Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) σε συνδυασμό με το 

άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 

2. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (εφεξής Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) διακρίνονται ως εξής:  

α. Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ορίζονται ως Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που 

ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Οι εν λόγω Υπηρεσίες 

είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των 

πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτούν 

εμπορική δημοσιότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται κατωτέρω στην 

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

β. Τμήματα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.  

Σε κάθε Επιμελητήριο του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) συνιστάται Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί οργανική 

μονάδα του Επιμελητηρίου και οι αρμοδιότητές της ασκούνται αποκλειστικά από τον 

Προϊστάμενο και τους υπαλλήλους της, οι οποίοι αποτελούν προσωπικό του Επιμελητηρίου 

και τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017. Οι αρμοδιότητες των 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων ασκούνται και παρέχονται ανεξάρτητα από τις ανταποδοτικές 

υπηρεσίες, που προσφέρουν τα Επιμελητήρια προς τα μέλη τους, καθώς και από τις 

οικονομικές υποχρεώσεις των μελών τους προς αυτά, που απορρέουν από συνδρομές. 

γ. Πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ.. 

Κάθε συμβολαιογράφος που εντάσσεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ., 

δύναται να πραγματοποιεί καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των 

συμβολαιογραφικών πράξεων που καταρτίζει και απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, καθώς 

και των προσαρτώμενων σε αυτές στοιχείων ή δηλώσεων. Η επιλογή των υπόχρεων να 

αναθέσουν σε πιστοποιημένο συμβολαιογράφο την καταχώριση και δημοσίευση των 
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ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής των τελών που 

προβλέπονται στο άρθρο 113 του παρόντος, τα οποία αποτελούν πόρους των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στις 

οποίες είναι εγγεγραμμένοι. 

3.  Τα Τμήματα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων είναι αρμόδια για: 

α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του παρόντος, εξαιρουμένων 

των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227), 

β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους, 

γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό 

τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών 

αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο 

νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις. 

(ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο 

και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη 

δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος, μόνο όταν η ως άνω 

διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ, 

δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής 

πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του 

παρόντος νόμου, 

ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του παρόντος νόμου, 

στ. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος. 

4.  Η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων 

καθορίζεται με βάση την έδρα ή την εγκατάσταση του υπόχρεου σε επίπεδο περιφερειακής 

ενότητας. Σε περίπτωση που στην έδρα ή την εγκατάσταση της επιχείρησης υπάρχουν 

περισσότερα από ένα αμιγή Επιμελητήρια, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ορίζεται με βάση τον κύριο 

κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα καθορίζει την αποκλειστική αρμοδιότητα 

της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ).  

Αν επέλθει μεταβολή στην έδρα ή στην εγκατάσταση του υπόχρεου, με συνέπεια τη 

μεταβολή της αρμοδιότητας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., η αρχικά αρμόδια Υπηρεσία καταχωρίζει την 

επελθούσα μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε επόμενη καταχώριση διενεργείται από τη νέα 

αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Προγενέστερες αιτήσεις καταχώρισης που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, 

κατά τη μεταφορά, από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., διενεργούνται από την νέα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα 

σχετικά τέλη καταχώρισης του άρθρου 113 του παρόντος μεταφέρονται υπέρ της δεύτερης. 

Επίσης, τα τέλη τήρησης μερίδας του άρθρου 113 του παρόντος, επιμερίζονται ανάλογα με 

τους μήνες παραμονής σε κάθε μία εκ των εκάστοτε συναρμόδιων Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

Κατ΄ εξαίρεση, όταν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν σαν Υπηρεσίες Μιας Στάσης του ν. 4441/2016, 

δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς της κατά τόπον αρμοδιότητας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ..  

5.  Τα Τμήματα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων στελεχώνονται υποχρεωτικά με ελάχιστο 

αριθμό προσωπικού τριών (3) ατόμων πλήρους απασχόλησης. Στον ως άνω αριθμό 

προσμετράται και ο εκάστοτε Προϊστάμενος, αλλά δεν περιλαμβάνεται ο επιστημονικός 

συνεργάτης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Στα Τμήματα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των 
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επιμελητηρίων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που επιλέγεται 

μεταξύ των πιστοποιημένων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ με αναλογική 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). 

6.  Σε κάθε Τμήμα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τον αριθμό των 

εγγεγραμμένων σε αυτήν, συστήνεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων τουλάχιστον μία (1) οργανική θέση επιστημονικού συνεργάτη 

πλήρους απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο, κατά προτίμηση με 

ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο π.δ. 

50/2001 (Α΄ 39) που προσλαμβάνεται με απόφαση του εκάστοτε Επιμελητηρίου. Ο ανωτέρω 

επιστημονικός συνεργάτης επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού 

ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής, καθώς και κάθε 

άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου ή 

Επιμελητηρίων, να προβούν στην υλοποίηση της παραγράφου αυτής, την υποστήριξη της 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αναλαμβάνει η ΚΕΕΕ, μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του οικείου Επιμελητηρίου. 

Προς τον σκοπό αυτόν η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών 

Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο ή δικηγορικές 

εταιρείες που προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση. 

7.  Η μη τήρηση των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου 

επιφέρει την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τη μεταφορά των υπόχρεων 

και των εκκρεμών αιτήσεών τους στο όμορο τμήμα Υ.Γ.Ε.ΜΗ., με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

8.  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται 

λαμβάνοντας υπόψη την απλή γνώμη της ΚΕΕΕ και του κατά περίπτωση οικείου 

Επιμελητηρίου, ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού λειτουργίας και στελέχωσης της 

Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ 

της ΚΕΕΕ και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων. Κατ’ εξαίρεση, η Υπηρεσία Υποστήριξης και 

Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, καθώς και οι 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή 

οποιουδήποτε άλλου Επιμελητηρίου που ο αριθμός των υπόχρεων ξεπερνά το όριο που θα 

καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύνανται να 

οργανωθούν σε επίπεδο Διεύθυνσης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η 

διαδικασία και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και 

ΥΜΣ. 

 

Άρθρο 88 

Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ 

 

1.  Το Γ.Ε.ΜΗ. και όλες οι Υπηρεσίες του άρθρου 87 του παρόντος νόμου εποπτεύονται 

από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

2.  Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, 

ενδεικτικά περιλαμβάνει: 
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α. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλες τις 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ, 

β. τη μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του εταιρικού δικαίου - με την 

έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών προς όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τις ΥΜΣ, 

γ. την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που άπτονται 

της ορθής λειτουργίας, οργάνωσης και συντονισμού όλων των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, ως και των 

πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ,  

δ. τη συμμόρφωση και τον συντονισμό του Γ.Ε.ΜΗ. με τις διατάξεις του εθνικού και 

ενωσιακού εταιρικού δικαίου, τους ετήσιους λογαριασμούς και τα Εμπορικά Μητρώα και 

Μητρώα Εταιρειών των κρατών - μελών, καθώς και με κάθε άλλη νομοθετική ή εκτελεστική 

απόφαση που πηγάζει από τις ανωτέρω διατάξεις, 

ε. την προκήρυξη έργων για την αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και 

ΥΜΣ και την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη λήψη χρηματοδότησης για την εκτέλεση 

έργων μέσω του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ, 

στ. την υλοποίηση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ με 

άλλα Μητρώα εντός ή εκτός Ελλάδος σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις και ενωσιακές 

Οδηγίες, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), 

ζ. την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προσαρμογή των πληροφοριακών 

συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 

η. τη λογιστική παρακολούθηση και έλεγχο της είσπραξης και κατανομής των εσόδων από 

τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, καθώς και των εξόδων για όλα τα Τμήματα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ των 

Επιμελητηρίων, και τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου εν γένει, 

θ. τον έλεγχο των Τμημάτων Υ.Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων ως προς την τήρηση των 

παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 87 του παρόντος, 

ι. την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες περί 

Εμπορικών Μητρώων και Μητρώων Εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημόσιους 

σκοπούς και σκοπούς τεκμηρίωσης, 

ια. τη μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. 

και ΥΜΣ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 

και τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας. 

 

Άρθρο 89 

Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. 

 

1.  Τα αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. τηρούνται σε ηλεκτρονική / ψηφιακή μορφή ως βάση 

δεδομένων που έχει δημιουργηθεί και αποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης και το οποίο διανέμεται μέσω δικτυακού ιστότοπου ή/και ψηφιακής 

πλατφόρμας. 

Το λογισμικό (software), το υλικό (hardware), τα δεδομένα και οι βάσεις δεδομένων του 

πληροφοριακού συστήματος, που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, 

ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το 

οποίο διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων. Το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. εγκαθίσταται στη Γενική Γραμματεία 
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Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και αντίγραφο ασφαλείας αυτού τηρείται στη Μονάδα Οργάνωσης της 

Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ). Η Υπηρεσία Υποστήριξης και 

Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ ορίζεται ως υπεύθυνη για την 

ορθή λειτουργία του. 

 2.  Το πληροφοριακό σύστημα της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από: α) 

το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, β) τη Μερίδα και γ) τον Φάκελο, τα οποία τηρούνται 

ηλεκτρονικά ως μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων και σε υποδομές τεχνολογίας και 

επικοινωνίας.  

α. Στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών καταχωρίζονται οι εμπορικές ή οι εταιρικές επωνυμίες 

των υπόχρεων, καθώς και οι διακριτικοί τίτλοι αυτών. 

β. Στη Μερίδα κάθε υπόχρεου καταχωρίζονται κατά χρονική ακολουθία πράξεις, στοιχεία ή 

δηλώσεις για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

γ. Στον Φάκελο, ο οποίος τηρείται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, καταχωρίζονται οι αιτήσεις 

και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του αιτούντος και του 

διαβιβάζοντος την αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα κάθε καταχώρισης στο 

Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και στη Μερίδα. Η πρόσβαση στα έγγραφα του φακέλου 

γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της Μερίδας.  

3. Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, τόσο οι πιστοποιημένοι χρήστες των 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ., όσο και οι εξωτερικοί χρήστες 

του Γ.Ε.ΜΗ. (υπόχρεοι ή οποιοσδήποτε τρίτος για λήψη πιστοποιητικών, αποσπασμάτων ή 

αντιγράφων), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού 

πρόσβασης (username και password) που λαμβάνουν κατά την διαδικασία εγγραφής. Η 

χορήγησή τους γίνεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών 

Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, κατόπιν ταυτοποίησης των χρηστών μέσω του 

συστήματος ΤΑΧΙS (oath) ή οποιασδήποτε άλλης διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου ή των 

προβλεπόμενων στον Κανονισμό 910/2014 (e-iDAS). 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε 

ειδικότερο θέμα σχετικά με την τήρηση της Μερίδας, του Φακέλου και του Γενικού 

Ευρετηρίου Επωνυμιών. 

 

Άρθρο 90 

Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. -  Λήψη Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. 

 

1. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. ολοκληρώνεται με την καταχώριση των στοιχείων των υπόχρεων 

του άρθρου 86 του παρόντος νόμου στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, στη Μερίδα και στον 

Φάκελο.  

2. Με την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. 

χορηγεί αυτομάτως σε αυτόν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. είναι μοναδικός για 

κάθε υπόχρεο και παραμένει ο ίδιος και μετά τον μετασχηματισμό ή τη διαγραφή, την 

αναβίωση ή την επανεγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση περισσότερων του 

ενός υποκαταστημάτων του ίδιου αλλοδαπού υπόχρεου των περιπτώσεων ι΄, ια΄ και ιβ΄ της 
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παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος νόμου, οι αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. αυτών θα πρέπει να 

εμπεριέχουν κοινά στοιχεία. 

3. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά: 

α. σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,  

β. σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,  

γ. σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο,  

δ. στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και  

ε. στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου. 

4. Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από το εάν είναι έγχαρτες, άυλες 

ή ηλεκτρονικές, καθώς και οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των 

υπόχρεων πρέπει να φέρουν επιπλέον και τη νομική τους μορφή, τον τόπο της έδρας και, 

ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης. Οι διαδικτυακοί τόποι 

των υπόχρεων και τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα δύνανται να εμπεριέχουν σύνδεσμο 

που ανακατευθύνει στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ..  

5. Αν στα έγγραφα γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, η ένδειξη αφορά το καλυφθέν 

και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.  

 

Άρθρο 91 

Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ. 

 

1. Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των εθνικών Μητρώων το Γ.Ε.ΜΗ.: 

α. επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά Μητρώα ώστε να: 

αα. λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό 

Μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και υποκαταστήματα αυτών, εγκατεστημένα σε άλλο κράτος - μέλος από 

εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και  

ββ. χορηγεί πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του παρόντος 

αναφορικά με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, καθώς και 

υποκαταστήματα της περίπτωσης ι΄  της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος νόμου. 

β. Απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο 

σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των Μητρώων («η πύλη») 

σχετικά με πληροφορίες της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄. 

2. Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ.) TAXIS σχετικά με τη λήψη και διαβίβαση δεδομένων, που 

προβλέπονται ως καταχωριζόμενα ή υποβαλλόμενα από τους υπόχρεους και στα δύο 

πληροφοριακά συστήματα. Για την υλοποίηση της διασύνδεσης εφαρμόζεται το άρθρο 17 

του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης, τα ειδικότερα στοιχεία 

που λαμβάνονται και διαβιβάζονται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

3. Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να διασυνδέεται και με άλλα Μητρώα, αρχεία και βιβλία που 

τηρούνται ηλεκτρονικά και του παρέχουν πρωτογενή και εξ αποστάσεως πληροφόρηση για 

πράξεις, στοιχεία ή δεδομένα που καταχωρίζονται σε αυτό, τηρουμένων των διατάξεων για 
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την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εμπορικού απορρήτου 

καθώς και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). Με τις ίδιες προϋποθέσεις το Γ.Ε.ΜΗ. 

διασυνδέεται, προκειμένου να χορηγεί πράξεις, στοιχεία ή δεδομένα που υποβάλλονται σε 

δημοσιότητα, εφόσον αυτά προβλέπονται από διατάξεις ως υποβαλλόμενα στα άλλα 

Μητρώα, αρχεία ή βιβλία. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 92 

Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

 

 Η δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων ή δεδομένων των υπόχρεων των παραγράφων 1 και 

2 του άρθρου 86 του παρόντος πραγματοποιείται με: 

α. την εγγραφή ή καταχώριση αυτών, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στον παρόντα νόμο, και 

β. την ταυτόχρονη δημοσίευση, στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση, είτε εν 

συνόλω είτε εν μέρει της πράξης ή του στοιχείου που καταχωρίστηκε είτε μνείας για την 

καταχώριση πράξεων και στοιχείων για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση εμπορικής 

δημοσιότητας. 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος 

δημοσίευσης κάθε κατηγορίας καταχωριζόμενης πράξης ή στοιχείου. 

 

 Άρθρο 93  

Αποτελέσματα της συστατικής δημοσιότητας 

 

1. Η καταχώριση και ταυτόχρονη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, 

δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 

είναι αναγκαία ως προς τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος, 

με την εξαίρεση των υπόχρεων των περιπτώσεων ιβ΄- ιδ΄, προκειμένου: 

α. τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο να αποκτήσουν 

νομική προσωπικότητα,  

β. να επέλθει η τροποποίηση του καταστατικού,  

γ. να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, η διάσπαση ή η μετατροπή ή άλλη μορφή 

μετασχηματισμού με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί συγχώνευσης και διάσπασης 

διατάξεων του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ή άλλου ειδικότερου νόμου, 

δ. να επέλθει η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, 

η αναβίωση της εκκαθάρισης ή και η αναβίωση του νομικού προσώπου,  

ε. να επέλθει η απώλεια της νομικής προσωπικότητας με την καταχώριση της διαγραφής του 

υπόχρεου. 

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, δημιουργείται για 

τους υπόχρεους, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος, 

μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας. 
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Άρθρο 94 

Έννομες Συνέπειες Δημοσιότητας 

 

1. Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 86 του 

παρόντος δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία 

δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσίευσης του άρθρου 92 του παρόντος, εκτός αν 

αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. 

2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύτηκε, με το περιεχόμενο της 

πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των παραγράφων 

1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος, δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το 

περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν το 

στοιχείο που δημοσιεύτηκε, εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι 

γνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

3. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη 

ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη 

δημοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα. 

4. Αν υπάρχει διάσταση μεταξύ της ημέρας καταχώρισης και της ημέρας δημοσίευσης, ως 

ημέρα καταχώρισης για τις αποσβεστικές προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων και 

βοηθημάτων λογίζεται η ημέρα δημοσίευσης. 

5. Παράλειψη της υποχρέωσης δημοσιότητας που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις για 

τους υπόχρεους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τους εταιρικούς νόμους, 

καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή των προσώπων ή των ενώσεων προσώπων των παραγράφων 

1 και 2 του άρθρου 86 του παρόντος, σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών με πρόσωπα του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της 

παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει, και τη διεκδίκηση από 

αυτούς προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας ή με τη 

λήψη του Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας του άρθρου 111, αίρεται το κώλυμα 

συμμετοχής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 95 

Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής 

 

1. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του 

υπόχρεου, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. ο αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου. 

Ο Α.Φ.Μ., ο κύριος, καθώς και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

της εταιρείας, κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών, καθώς και ο αριθμός EORI, εφόσον υπάρχει, 

του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου,  

β. η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το 

ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου, 

γ. ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης, 
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δ. τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούν άδεια 

άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή 

υποκαταστήματος, όπου απαιτείται, 

ε. οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε 

κατάσταση πτώχευσης, η καταχώριση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα 

(ν. 3588/2007), οι αιτήσεις και οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος υπάγεται 

σε διαδικασία εξυγίανσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του 

και τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των εκκαθαριστών, των 

αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου,  

στ. οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες περατώνονται, επικυρώνονται, αναστέλλονται ή 

ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, 

ζ. ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του 

υπόχρεου στην αλλοδαπή, 

η. οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω των οποίων 

παρέχουν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι υπόχρεοι του άρθρου 18α του π.δ. 

131/2003 (Α΄ 161). Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του παρόντος, εκκινεί 

από την καταχώριση του ονόματος χώρου (domain name) στον αρμόδιο εθνικό ή διεθνή 

φορέα και σε κάθε περίπτωση πριν την πλήρη ενεργοποίηση αυτού, 

θ. κάθε πράξη ή στοιχείο που υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τυχόν ειδικότερες 

διατάξεις. 

2. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται λόγος για απαίτηση καταχώρισης των ατομικών 

στοιχείων, νοούνται τα εξής: το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός 

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η 

ιθαγένεια, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Όπου στον 

παρόντα νόμο γίνεται λόγος για απαίτηση δημοσίευσης των ατομικών στοιχείων, νοούνται 

το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

ή διαβατηρίου, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). 

 

Άρθρο 96 

Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες 

 

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92, 

προκειμένου για προσωπικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. η εταιρική σύμβαση μαζί με όλες τις τροποποιήσεις σε κωδικοποιημένη μορφή, 

β. ο σκοπός της εταιρείας, 

γ. η εταιρική επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή,  

δ. η έδρα και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής, 

ε. η πλήρης διεύθυνση της εταιρείας, 

στ. τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος των εταίρων, ο 

ορισμός διαχειριστή, καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Στην περίπτωση που τα 

πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου είναι νομικά πρόσωπα, δημοσιεύεται ο αριθμός 

Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, και τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής του (επωνυμία, νομική 

μορφή, έδρα),  
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ζ. η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας για τα παραπάνω πρόσωπα,  

η. η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του, 

θ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας, 

ι. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας, 

ια. ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία όπως ορίζονται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 95 του παρόντος, 

ιβ. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή). 

 

 Άρθρο 97 

Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες 

 

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του 

παρόντος, προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, και όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της 

Διοίκησης, 

β. οι τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της 

διάρκειας ζωής της εταιρείας, καθώς και το νέο πλήρες και κωδικοποιημένο κείμενο αυτών, 

γ. ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 

95 του παρόντος, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από το νόμο, είτε 

ως μέλη τέτοιου οργάνου: 

i. έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που τα 

πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του ενός, με τη σχετική καταχώριση διευκρινίζεται αν τα 

πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού, 

ii. εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου, 

iii.συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας, 

δ. τουλάχιστον κατ΄ έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή 

το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του 

καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού, 

ε. τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει 

των οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986), 91/674/ΕΟΚ (EE L 374 

31.12.1991) και 2013/34/ΕΕ (EE L 182 29.6.2013), 

στ. οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας, 

ζ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας, 

η. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας, 

θ. ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του 

άρθρου 95 του παρόντος,  

ι. η περάτωση της εκκαθαρίσεως (διαγραφή). 
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Άρθρο 98 

Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που 

έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε. 

 

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του 

παρόντος, προκειμένου για υποκαταστήματα της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 86 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:  

α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, 

καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών, 

β. η βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η εταιρεία (Πιστοποιητικό Καλής 

Λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού Μητρώου της χώρας προέλευσης), 

γ. η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήματος, 

δ. η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος, 

ε. το Μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία ο φάκελος που αναφέρει το  

άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, καθώς και ο αριθμός εγγραφής της στο  

Μητρώο αυτό, 

στ. η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν 

δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας, 

ζ. ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 

του άρθρου 95 του παρόντος των προσώπων, που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την 

εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου: 

i. ως προβλεπόμενα από τον νόμο όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου 

οργάνου, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει του 

άρθρου 14 στοιχείο δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, 

ii. ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με 

μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους, 

η. η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητος και οι εξουσίες των 

εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που 

λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, σύμφωνα με τις περιπτώσεις η΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 14 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία, 

θ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως 

καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους-μέλους, από το 

οποίο διέπεται η εταιρεία, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ. Από την ως 

άνω υποχρέωση εξαιρούνται τα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει τα πιστωτικά και 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ, 

ι. το κλείσιμο του υποκαταστήματος. 
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Άρθρο 99 

Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων 

χωρών 

 

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του 

παρόντος, προκειμένου για υποκαταστήματα της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 86 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και ι΄ του άρθρου 98 του παρόντος, 

β. το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, 

γ. αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την τήρηση 

Μητρώου, καταχωρείται ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο αυτό,  

δ. η μορφή, η έδρα και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και μία (1) τουλάχιστον φορά 

τον χρόνο, το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στα 

παραπάνω έγγραφα, 

ε. ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητος των προσώπων 

που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν 

ενώπιον δικαστηρίου: 

i. ως νόμιμα προβλεπόμενα όργανα της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου, 

ii. ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με 

μνεία της έκτασης των εξουσιών τους και ενδεχόμενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες 

αυτές μόνοι, 

στ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως 

καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, από το οποίο 

διέπεται η εταιρεία, με εξαίρεση τα λογιστικά έγγραφα των πιστωτικών και 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους δεν προβλέπει 

κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων κατά τρόπον ισοδύναμο με την ελληνική και ενωσιακή 

έννομη τάξη, απαιτούνται λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) των 

δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος. 

 

 Άρθρο 100  

Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών 

 

1. Οι αλλοδαπές εταιρείες υποχρεούνται, πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα του 

υποκαταστήματός τους, να καταχωρήσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία που προβλέπονται στο 

άρθρο 98 ή στο άρθρο 99 του παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση. Κάθε μεταγενέστερη 

μεταβολή των στοιχείων αυτών πρέπει να καταχωρίζεται αμελλητί στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

2. Όταν η δημοσιότητα που επιβάλλεται για το υποκατάστημα της ημεδαπής διαφέρει από 

τη δημοσιότητα που επιβάλλεται από το δίκαιο της αλλοδαπής εταιρίας, εφαρμόζονται οι 

διατυπώσεις δημοσιότητας του ελληνικού δικαίου.  

3. Όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα από την ίδια 

εταιρεία, η δημοσιότητα σχετικά με την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, καθώς και τα 

λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στην περίπτωση θ΄ του άρθρου 98 και στην 
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περίπτωση στ΄ του άρθρου 99 του παρόντος, μπορεί να γίνεται στη μερίδα του Γ.Ε.ΜΗ. που 

τηρεί ένα από τα υποκαταστήματα, κατ’ επιλογήν της εταιρείας. 

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας για τον διορισμό των μονίμων 

εκπροσώπων αλλοδαπής εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, δεν 

αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με τον διορισμό των προσώπων 

αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα. Ομοίως, δεν 

αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοσδήποτε περιορισμός στην εξουσία των προσώπων αυτών, 

που τυχόν προκύπτει από το δίκαιο που διέπει την εταιρεία, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε 

δημοσιότητα κατά τα άρθρα 98 και 99 του παρόντος, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι 

τρίτοι γνώριζαν τον περιορισμό ή δεν μπορούσαν, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, 

να τον αγνοούν. 

 

Άρθρο 101 

Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας 

 

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών και των 

εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από υποκατάστημα στην Ελλάδα, αλλοδαπής 

εταιρείας, φέρει, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 98 ή στο άρθρο 99 του 

παρόντος, ανάλογα με την περίπτωση και την ένδειξη του αριθμού καταχώρισης του 

υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

2. Προκειμένου για εταιρείες μη διεπόμενες από το δίκαιο κράτους -  μέλους και εφόσον το 

δίκαιο της χώρας, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, προβλέπει την καταχώριση σε Μητρώο, 

πρέπει να δηλώνονται επίσης το Μητρώο καταχώρισης της εταιρείας και ο αριθμός 

καταχώρισής της στο Μητρώο αυτό. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 102 

Διαδικασία αυτοματοποιημένης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

1. Καταχωρούνται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 92 του παρόντος, 

αυτοματοποιημένα, με μέριμνα του υπόχρεου, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή 

ελέγχου νομιμότητας, οι πράξεις και τα στοιχεία που: 

α. περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, 

β. αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής και 

αναβίωσης,  

γ. αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, 

αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού που δεν εμπίπτει στην περίπτωση α΄ της 

παρούσας παραγράφου. 

2. Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση και δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων της 

παραγράφου 1 εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α΄  

44). 

3. Για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου, οι σχετικές δηλώσεις, πράξεις και τα στοιχεία της περίπτωσης γ΄ της 
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παραγράφου 2 του άρθρου 89 του παρόντος, μπορούν να υποκαθίστανται, με την υποβολή 

σχετικής ηλεκτρονικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία απαιτεί μόνο συγκεκριμένα δεδομένα 

(data) χωρίς τη συνυποβολή σχετικών εγγράφων. 

4. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύνανται να πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο στις 

αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η 

διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διεξαγωγή του δειγματοληπτικού 

ελέγχου. 

 

Άρθρο 103 

Διαδικασία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων που 

απαιτούν έλεγχο νομιμότητας 

 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 102 και του άρθρου 108 του παρόντος, 

ο υπόχρεος του άρθρου 86 του παρόντος νόμου, δύναται να αιτείται προς τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. την 

καταχώριση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά έγγραφα 

που ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του παρόντος. 

2. Η αίτηση, όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο υποβάλλεται προς καταχώριση σε έντυπη 

ή ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, αυτή γίνεται με τη χρήση 

ζεύγους κωδικών που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 89. Ειδικώς 

τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 97 και 98 του παρόντος υποβάλλονται 

αποκλειστικά σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή. 

3. Η αίτηση καταχώρισης θα πρέπει να υποβάλλεται από τους υπόχρεους στην Υ.Γ.ΕΜΗ. 

εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη γέννηση της υποχρέωσης τήρησης εμπορικής 

δημοσιότητας. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλονται στον υπόχρεο οι 

διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 114 του παρόντος νόμου. 

4. Για τις πράξεις που εξαιρούνται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 102 του 

παρόντος νόμου, η κατά περίπτωση αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. με την παραλαβή της αίτησης, των 

σχετικών δηλώσεων, πράξεων ή στοιχείων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση: 

α. στην πρωτοκόλληση της αίτησης, αν η υποβολή της δεν έγινε ηλεκτρονικά, 

β. στον έλεγχο τήρησης της προθεσμίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του 

παρόντος, 

γ. στον έλεγχο πληρότητας της αίτησης, των σχετικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων,  

δ. στον έλεγχο νομιμότητας,  

ε. στον έλεγχο καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 113 του παρόντος τα 

οποία αποτελούν προϋπόθεση για την καταχώριση της αίτησης του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται τα 

συνοδευτικά της αίτησης, δικαιολογητικά και έγγραφα, καθώς και η διαδικασία ελέγχου 

στον οποίο υπόκειται κάθε καταχωριστέα στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση. 

5. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στους ανωτέρω ελέγχους και στην σχετική καταχώριση το 

αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση της ταυτόχρονης υποβολής 

μεγάλου αριθμού αιτήσεων αναφορικά με την καταχώριση των εγκεκριμένων οικονομικών 

καταστάσεων των υπόχρεων, δικαιολογείται παράταση της προθεσμίας για διάστημα έως 
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και πέντε (5) επιπλέον εργάσιμων ημερών με απόφαση του Προϊστάμενου της αρμόδιας 

Υ.ΓΕ.Μ.Η.. 

6. Αν από την διενέργεια του ελέγχου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου προκύψει 

πως η αίτηση καταχώρισης, οι σχετικές πράξεις, τα στοιχεία ή οι δηλώσεις δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι πλήρη, τότε η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προσκαλεί τον 

υπόχρεο, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, 

διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων, εντός δέκα 

(10) ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας 

αναστέλλει τις προθεσμίες της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Αν η προθεσμία 

παρέλθει άπρακτη ή ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι πλήρη, η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα 

και τα τέλη καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία 

καταχώρισης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι μία (21) ημέρες. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται το ελάχιστο 

περιεχόμενο των προτύπων καταστατικών και εταιρικών πράξεων, που εξαιρούνται από τις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 101 του παρόντος, προκειμένου να υποβληθούν αυτόματα 

στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 91 του παρόντος.  

 

Άρθρο 104 

Διαδικασία προέγκρισης επωνυμίας 

 

1. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος πρέπει να μην προσκρούουν στη νομοθεσία και στα 

χρηστά ήθη και να διαφοροποιείται επαρκώς από επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους ήδη 

εγγεγραμμένων υπόχρεων στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ.. Η επωνυμία και ο 

διακριτικός τίτλος δύνανται να καταχωρούνται στο Μητρώο Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ. είτε για 

το σύνολο της Επικράτειας είτε για συγκεκριμένη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα.  

2. Η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος δεσμεύεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε 

αυτόματα μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής είτε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν σχετικής 

αίτησης του ενδιαφερόμενου, το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας και 

αποστέλλεται σχετική ενημέρωση. Η δέσμευση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών 

από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του εν λόγω χρονικού 

διαστήματος υποβάλλεται νέα αίτηση. 

3. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος προσκρούουν στη 

νομοθεσία, στα χρηστά ήθη ή σε προγενέστερη καταχώριση, η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνει 

αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, τους 

υπόχρεους προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις.  

4. Οι υπόχρεοι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης.  

5. Αν η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του υπόχρεου για 

τη σύγκρουση της αιτούμενης με τις υφιστάμενες επωνυμίες ή διακριτικούς τίτλους 

παρέλθει άπρακτη, τότε αυτομάτως αποδεσμεύεται η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος.  

6. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σημάτων και της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, κατά των 

οποίων δεν χωρεί προσφυγή και οι αντίστοιχες τελεσίδικες αποφάσεις των διοικητικών και 
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των πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν σε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο του παρόντος, 

όπως και οι αντίστοιχες πράξεις και αποφάσεις περί κοινοτικών ή ενωσιακών σημάτων είναι 

υποχρεωτικές για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και επιβάλλουν την αντίστοιχη καταχώριση ως προς τον 

δικαιούχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων διευκρινίζονται οι επιτρεπτές και 

μη επιτρεπτές επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, ο βαθμός διαφοροποίησης εκάστης 

επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, τα επιτρεπτά και μη επιτρεπτά σημεία της επωνυμίας ή του 

διακριτικού τίτλου, η χρήση συμβόλων, αριθμών και σημείων στίξης και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια που διασφαλίζει τη διαφοροποίηση της επωνυμίας μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης του 

πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. με το αντίστοιχο Μητρώο της Διεύθυνσης Σημάτων 

για την ανταλλαγή πληροφοριών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διασύνδεση του 

Γ.Ε.ΜΗ. με το Πληροφοριακό Σύστημα της Διεύθυνσης Σημάτων μέσω σχετικής έγκρισης που 

θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση των κοινοτικών ή ενωσιακών σημάτων 

που είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας. 

 

Άρθρο 105 

Ολοκλήρωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

1. Η κάθε καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, συντελείται με την αποθήκευση των 

δεδομένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις του πληροφοριακού συστήματος 

του Γ.Ε.ΜΗ. με τρόπο, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται 

αναλλοίωτα από την κεντρική μνήμη του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. και να 

αναγιγνώσκονται με τεχνικά μέσα.  

2. Μόλις συντελεστεί η καταχώριση, το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει 

αυτομάτως και με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικό καταχώρισης, στο 

οποίο αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα καταχώρισης της σχετικής πράξης, 

στοιχείου ή δήλωσης και ένας, μοναδικός, για κάθε καταχώριση, κωδικός αριθμός ("Κωδικός 

Αριθμός Καταχώρισης").  

3. Κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης και 

αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που 

διενήργησε αυτήν. Ο εν λόγω υπάλληλος ευθύνεται για τον έλεγχο της προσβασιμότητας, 

της ορθότητας και της πληρότητας της καταχώρισης, με βάση τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία 

που δικαιολογούν την αυτεπάγγελτη καταχώριση ή κάθε μεταγενέστερη πράξη επ’ αυτής.  

4. Οι εγγραφές και καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι τη διόρθωσή τους τεκμαίρονται ορθές 

και σύννομες. Μετά την καταχώριση, η διόρθωση σφαλμάτων είναι επιτρεπτή μόνο με τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 106 του παρόντος νόμου. 
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Άρθρο 106 

Διόρθωση σφαλμάτων των καταχωρίσεων 

 

1. Σφάλμα με υπαιτιότητα του υπόχρεου: 

α. κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση σφάλματος ή και σε διαγραφή 

εφόσον ο υπόχρεος, εκ παραδρομής, καταχώρισε στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. 

ή προσκόμισε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. λανθασμένες δηλώσεις, πράξεις ή λοιπά στοιχεία,  

β. με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 102 παράγραφοι 1 και 108 του παρόντος, η 

διόρθωση ή διαγραφή κατά την προηγούμενη παράγραφο πραγματοποιείται μετά από 

αίτηση του υπόχρεου ή των καθολικών διαδόχων, 

γ. κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από 

έλεγχο της αίτησης, εφόσον απαιτείται, και αναφέρει τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρμόδια 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την πραγματοποίησε,  

δ. για διορθώσεις ή διαγραφές στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφαρμόζονται αναλόγως τα 

άρθρα 93 και 94 του παρόντος, εκτός αν οι καταχωρίσεις αφορούν σε επουσιώδη σφάλματα, 

οπότε η διόρθωση ή η διαγραφή αναφέρει την αναδρομική ισχύ της. Στις λοιπές 

περιπτώσεις, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 110, η 

αναδρομική ισχύς της διόρθωσης ή διαγραφής κρίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο.  

2. Σφάλμα με υπαιτιότητα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.: 

α. κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόκειται σε διόρθωση σφάλματος ή και σε διαγραφή, 

εφόσον η Υ.Γ.Ε.ΜΗ., εκ παραδρομής, προέβη σε οποιαδήποτε καταχώριση που δεν είναι 

σύμφωνη με τις δηλώσεις, τις πράξεις ή λοιπά στοιχεία που υπέβαλλε ο υπόχρεος,  

β. η διόρθωση γίνεται είτε αυτεπάγγελτα από την ίδια την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., μόλις διαπιστώσει το 

σφάλμα της, είτε μετά από αίτηση του υπόχρεου, των καθολικών διαδόχων του ή 

οποιουδήποτε τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, 

γ. κάθε διόρθωση ή διαγραφή των καταχωρίσεων κατόπιν σχετικής αίτησης από τον 

ενδιαφερόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της αίτησης και αναφέρει 

τον ακριβή χρόνο αυτής, την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που την πραγματοποίησε, 

δ. οι διορθώσεις ή διαγραφές των ανωτέρω περιπτώσεων, έχουν αναδρομική ισχύ και 

ανατρέχουν στην ημέρα καταχώρισης και δημοσίευσης.  

 

 

Άρθρο 107 

Διαγραφή Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ. 

 

1. Διαγραφή φυσικών προσώπων.  

Τα φυσικά πρόσωπα διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ. στις εξής περιπτώσεις: 

α. με τη διακοπή εργασιών που πραγματοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 

ενημερώνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΤΑXIS 

και Γ.Ε.ΜΗ. είτε με την προσκόμιση του εντύπου διακοπής εργασιών από τον υπόχρεο,  

β. με την οριστική απώλεια των προϋποθέσεων εγγραφής. Η διαγραφή διενεργείται κατόπιν 

υποβολής στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) είτε από τον υπόχρεο 
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είτε από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Ο υποβάλλων τη δήλωση φέρει το βάρος απόδειξης 

της οριστικής απώλειας των προϋποθέσεων εγγραφής, 

γ. με το θάνατό τους ή την κήρυξή τους σε αφάνεια.  

Με την επιφύλαξη του άρθρου 108 του παρόντος νόμου, η διαγραφή διενεργείται με την 

προσκόμιση, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή 

της τελεσίδικης απόφασης κήρυξης σε αφάνεια, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

δημοσίευσής της κατά το άρθρο 47 Α.Κ.. Η ανάκληση της απόφασης αφάνειας δικαιολογεί 

την επανεγγραφή του υπόχρεου, 

 δ. με την κήρυξη του υπόχρεου φυσικού προσώπου σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, 

που το καθιστά δικαιοπρακτικώς ανίκανο. Η διαγραφή διενεργείται με την προσκόμιση από 

όποιον έχει έννομο συμφέρον ή από τον δικαστικό συμπαραστάτη της δικαστικής 

απόφασης, με την οποία ο υπόχρεος υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση. Ο 

δικαστικός συμπαραστάτης υποχρεούται, με ποινή έκπτωσης από το λειτούργημά του, να 

υποβάλει αίτηση διαγραφής, στην περίπτωση που το δικαστήριο αποφάσισε να μην 

χορηγήσει στον υπόχρεο άδεια συνέχισης της εμπορίας. Η εξαφάνιση της απόφασης 

δικαιολογεί την επανεγγραφή, 

ε. αν πρόκειται για ομόρρυθμο εταίρο, με την έξοδο ή με τον αποκλεισμό του από την 

προσωπική εταιρεία, εφόσον δεν συμμετέχει σε άλλη προσωπική εταιρεία. 

2. Διαγραφή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων: 

α. με την περάτωση της εκκαθάρισης, το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων 

διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.. Η διαγραφή στην περίπτωση αυτή διενεργείται ύστερα από 

αίτηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, ενός από τους εταίρους ή ενός εκ των μελών 

της ένωσης ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννομο συμφέρον, 

β. αν, παρά τη διαγραφή ενός νομικού προσώπου, υπάρχει περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση που παραλείφθηκαν στη διαδικασία της ολοκληρωθείσας εκκαθάρισης, όποιος 

έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση για αναβίωση της 

διαδικασίας εκκαθάρισης του νομικού προσώπου. Η αίτηση αναφέρει τους τελευταίους 

διορισμένους εκκαθαριστές και συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν το 

παραλειφθέν περιουσιακό στοιχείο ή την παραληφθείσα υποχρέωση, καθώς και από 

κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου. Μετά από έλεγχο νομιμότητας της 

αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται επανεγγραφή, η οποία οδηγεί σε αναβίωση της 

διαδικασίας εκκαθάρισης και των καθηκόντων των εκκαθαριστών, οι οποίοι, αν δεν 

αναλάβουν άμεσα καθήκοντα, αντικαθίστανται κατά το άρθρο 786 παράγραφος 3 ΚΠολΔ. 

3. Στην προηγούμενη περίπτωση αναβιώνει το νομικό πρόσωπο, αν η αίτηση, πέραν των 

παραπάνω, συνοδεύεται από απόφαση των μελών του νομικού προσώπου περί αναβίωσής 

του, η οποία ορίζει τη νόμιμη εκπροσώπησή του. Καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση 

μετά από έλεγχο νομιμότητας περί συμφωνίας της απόφασης με τις διατάξεις, που διέπουν 

την ίδρυση και λειτουργία του νομικού προσώπου, με το καταστατικό του και τον παρόντα 

νόμο. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. η αναβίωση στις περιπτώσεις 

τελεσίδικης επικύρωσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, παύσης των εργασιών της διαδικασίας 

πτώχευσης λόγω της εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής 

αποκατάστασης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται η αναβίωση νομικού προσώπου.  
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4. Με πράξη της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τίθεται σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων, 

αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, εγγεγραμμένο στο 

Γ.Ε.ΜΗ. νομικό πρόσωπο που εμπίπτει σε μία εκ των παρακάτω περιπτώσεων:  

α. αν για δύο (2) συνεχή έτη δεν τηρεί τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.,  

β. αν δύο (2) έτη μετά τη θέση για οποιονδήποτε λόγο σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχει 

προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,  

γ. αν έχει ανασταλεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του.  

Η απόφαση αυτή ανακαλείται αν αρθούν οι παραπάνω λόγοι. Μέχρι την ανάκληση της 

απόφασης αναστολής, επιτρέπονται μόνο οι πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 108 του 

παρόντος. 

5. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ ή από όποιον έχει 

έννομο συμφέρον: α) για την πράξη θέσης σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων, β) για 

την απόφαση ανάκλησης της αναστολής καταχωρίσεων.  

6. Διαγραφή μη υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Διαγράφεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων εγγράφηκε στο 

Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να εμπίπτει στους υπόχρεους εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

86 του παρόντος νόμου. Η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε αυτεπάγγελτα όπως 

ορίζεται στο άρθρο 108 του παρόντος νόμου είτε κατόπιν σχετικής αίτησης του 

ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ..  

  

Άρθρο 108 

Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές 

 

1. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, 

μεταβολές και διαγραφές, αν κατόπιν ελέγχου, διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων 

νομικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που αφορούν τον υπόχρεο, για τα οποία 

απαιτείται καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και ο υπόχρεος ή ο έχων 

έννομο συμφέρον έχει παραλείψει να υποβάλει σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η 

αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., πριν προβεί αυτεπαγγέλτως σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις, 

καλεί εγγράφως τον υπόχρεο είτε να υποβάλει σχετική αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνει η 

καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην καταχώριση, στη μεταβολή ή τη διαγραφή και 

επιβάλλει στον υπόχρεο και στους νόμιμους εκπροσώπους του πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 114 του παρόντος νόμου. 

2. Η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, 

χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. αν περιέλθουν σε αυτήν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου υπόχρεου φυσικού προσώπου ή 

φυσικού προσώπου του οποίου ο θάνατος επηρεάζει τη νομική κατάσταση, τη διαχείριση ή 

την εκπροσώπηση υπόχρεου νομικού προσώπου, ένωσης προσώπων ή υποκαταστήματος, 

β. αν περιέλθουν σε αυτήν, με οποιονδήποτε τρόπο, δικαστικές αποφάσεις που 

δημιουργούν, κηρύσσουν, αναγνωρίζουν ή μεταβάλλουν έννομες καταστάσεις και σχέσεις 

του υπόχρεου, οι οποίες αντιτάσσονται κατά νόμο προς κάθε τρίτο και οι οποίες αφορούν 
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την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τέτοιες αποφάσεις 

είναι αυτές που: 

i. αφορούν σε αίτηση, κήρυξη, περάτωση, αναστολή ή ανατροπή πτώχευσης, καταχώριση 

του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), διαδικασία 

εξυγίανσης ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών του υπόχρεου, 

ii. επιφέρουν τη λύση, τη διαγραφή ή την αναβίωση του υπόχρεου νομικού προσώπου ή της 

ένωσης προσώπων,  

iii. επιφέρουν την είσοδο ή την έξοδο ή τον αποκλεισμό εταίρων, μελών υπόχρεων νομικών 

προσώπων και ενώσεων προσώπων,  

iv. επιφέρουν τον διορισμό ή την παύση εκπροσώπων των υπόχρεων νομικών προσώπων, 

ενώσεων προσώπων και υποκαταστημάτων, 

v. είναι τελεσίδικες ή οριστικές και δεν προκύπτει η αναστολή της εκτελεστότητάς τους. Σε 

διαφορετική περίπτωση, καταχωρούνται οι αποφάσεις που επιδρούν στην εκτελεστότητα 

της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης, καθώς επίσης οι αποφάσεις επί ενδίκων 

μέσων κατά της καταχωρισθείσας πρωτόδικης απόφασης, 

γ. έγγραφες δηλώσεις των προσώπων που αποχωρούν από το νομικό πρόσωπο ή από τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση νομικού προσώπου ή από την κοινή εκκαθάριση εφόσον δεν 

έχουν επιλεγεί από το δικαστήριο της έδρας. 

 

Άρθρο 109 

Υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ. 

 

1. Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν, 

χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τις 

δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 108 του παρόντος νόμου, στις περιπτώσεις που αυτές δεν 

διαβιβάζονται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων 

ΟΣΔΔΥ. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης καθορίζονται 

οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώρισης των ανωτέρω 

στοιχείων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.  

2. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου, 

οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιοι λειτουργοί υποχρεούνται να ενημερώνουν 

εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ., όταν στο πλαίσιο άσκησης 

της δραστηριότητας ή αρμοδιότητάς τους διαπιστώνουν ότι παραλείφθηκε η εγγραφή 

υπόχρεου ή η καταχώριση νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, 

για τα οποία απαιτείται εγγραφή ή καταχώριση ή συντρέχει περίπτωση παράνομης, 

αναληθούς ή ανακριβούς καταχώρισης, μεταβολής ή διαγραφής. 
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Άρθρο 110 

Έννομη προστασία 

 

1. Η άρνηση της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. να κάνει δεκτή καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή και 

η παράλειψη της, επί είκοσι μια (21) ημέρες, να απαντήσει αιτιολογημένα σε αίτηση, 

γεννούν δικαίωμα στον έχοντα έννομο συμφέρον να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να 

διατάξει την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή.  

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, όπου εδρεύει η 

αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο και αποφασίζει με την διαδικασία των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ.  

Αν στην ίδια Περιφέρεια υφίστανται περισσότερα Πρωτοδικεία, αρμόδιο είναι το 

Πρωτοδικείο που βρίσκεται εγγύτερα στην ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία.  

Κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 ΚΠολΔ κλητεύονται υποχρεωτικώς ο Προϊστάμενος της 

αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του παρόντος 

νόμου και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 

2 του άρθρου 87 του παρόντος νόμου καθώς και όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον. Στην 

περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο 

θιγόμενος υπόχρεος.  

Αν η άρνηση της καταχώρισης οφείλεται στη σύγκρουση της επωνυμίας ή του διακριτικού 

τίτλου του υπόχρεου με δικαίωμα σε προγενέστερη διακριτική ένδειξη ή σήμα, κλητεύεται 

υποχρεωτικά ο δικαιούχος αυτού του δικαιώματος. Για ρύθμιση επείγουσας κατάστασης 

εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική πράξη κατά τα άρθρα 781 και732 ΚΠολΔ για 

την οποία εφαρμόζεται η επόμενη παράγραφος. 

2. Η απόφαση του δικαστηρίου που διατάζει την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή από το 

Γ.Ε.ΜΗ., διαβιβάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 

48652/2019 (Β΄ 1691). Έως την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δύο Mητρώων 

για τη γνωστοποίηση της απόφασης με ηλεκτρονικά μέσα, η απόφαση επιδίδεται από τον 

ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, η οποία με την 

παραλαβή ενεργεί πάραυτα για τη συμμόρφωσή της. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης 

καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι διαβίβασης των δικαστικών αποφάσεων κατά το 

προηγούμενο εδάφιο, οι τυχόν κυρώσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

Άρθρο 111 

Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης 

σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, 

στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., είτε από 

την Υ.Γ.Ε.ΜΗ.είτε αυτοματοποιημένα με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων.  

2. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα των 

πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα των υπόχρεων, κατόπιν αίτησης που 

υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα οποία έχουν πλήρη 

αποδεικτική ισχύ. Τα ως άνω πιστοποιητικά αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγούνται 
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αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και 

στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. 

3. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing) χορηγείται από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 

στους εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον το εγγεγραμμένο πρόσωπο:  

α. δεν έχει διαγραφεί, 

β. δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικασία εκκαθάρισης, 

γ. δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης 

των πιστωτών (ιδίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής διαχείρισης, ειδικής 

εκκαθάρισης), εκτός αν υπάρχει τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στην 

συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει αυτής ή υπάρχει καταχώριση του άρθρου 3 

παράγραφος 4 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο 

αποπληρωμής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει απαλλαγεί κατά τα άρθρα 167 επ. του 

ν. 3588/2007, 

δ. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων ή νομίμως έχει απαλλαγεί από 

τις υποχρεώσεις αυτές.  

ε. δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρήσεων από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

4. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο (2) μήνες και δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ισχύος των 

βεβαιούμενων σ' αυτό έναντι κάθε τρίτου. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο τρόπος έκδοσης, 

θεώρησης και υπογραφής των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων. 

Στην ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου κατ’ εξαίρεση 

είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε 

έντυπη μορφή. Στην ίδια απόφαση μπορεί να οριστούν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά με το περιεχόμενο πιστοποιητικού της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τη 

διαδικασία και το κόστος χορήγησής του και τη διάρκεια ισχύος του. 

Άρθρο 112 

Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις 

 

1. Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να λάβουν χώρα και σε μία ή περισσότερες από τις 

επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., μετά από σχετική αίτηση των υπόχρεων, εφόσον αυτοί 

προσκομίζουν τις σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις και όλα τα προς καταχώριση έγγραφα σε 

νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. Αν διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ ελληνόγλωσσης και 

ξενόγλωσσης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υπερισχύει η καταχώριση στην ελληνική γλώσσα.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται οι 

αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων 

καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

 

Άρθρο 113 

Ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. 

 

1. Τα ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. εξειδικεύονται ως εξής: 

α. Ανταποδοτικά τέλη τήρησης μερίδας.  
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Η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτει την καταβολή ετήσιου τέλους 

τήρησης μερίδας, το οποίο είναι ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγορία 

υπόχρεου. Τα εν λόγω τέλη καταβάλλονται από τους ήδη εγγεγραμμένους υπόχρεους εντός 

του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις νεοσύστατων υπόχρεων το ύψος των 

τελών υπολογίζεται αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου 

της σύστασής έτους. Στις περιπτώσεις υπόχρεων που διαγράφονται πριν το πέρας του έτους, 

το ύψος των τελών υπολογίζεται αναλογικά με τους μήνες κατά τους οποίους ήταν ενεργοί. 

Σε περιπτώσεις υπόχρεων που βρίσκονται σε πτωχευτική διαδικασία δεν οφείλεται τέλος 

τήρησης μερίδας. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν τεθεί σε λύση, το τέλος 

τήρησης μερίδας λογίζεται στο μισό. 

β. Ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Η αρχική καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η δέσμευση 

επωνυμιών και διακριτικών τίτλων στο «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων 

Υπό Έγκριση», προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, το οποίο είναι 

ενιαίο για όλες τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Σε περίπτωση 

ηλεκτρονικής πληρωμής ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το αποδεικτικό 

πληρωμής σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

γ. Ανταποδοτικά τέλη για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων. 

 Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 111 του παρόντος νόμου, ο αιτών καταβάλλει 

προηγουμένως στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Οι υπόχρεοι δικαιούνται 

ετησίως να λαμβάνουν ατελώς ένα από τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  

δ. Ανταποδοτικά τέλη προέγκρισης επωνυμίας. 

Τα τέλη προέγκρισης επωνυμίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η δέσμευση γίνεται σε 

επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας ή σε πανελλήνιο επίπεδο. 

2. Τα τέλη που καταβάλλονται στις ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων αποτελούν εξ’ 

ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη που καταβάλλονται στις 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων, οι οποίοι διατίθενται 

κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Από τους 

πόρους αυτούς, τα Επιμελητήρια διαθέτουν ετησίως, κατ’ ελάχιστο το 5 % του συνόλου των 

ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ που αποτελούν έσοδά της και διατίθενται κατά προτεραιότητα 

για την κάλυψη: α) των δαπανών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των 

Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, β) των δαπανών λειτουργίας, 

αναβάθμισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, γ) των 

δαπανών λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ Επιμελητηρίων των οποίων οι πόροι από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ., 

αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των 

δαπανών νομικής κάλυψης κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 6 του άρθρου 86. 

3. Οι δημόσιες Υπηρεσίες αιτούνται και λαμβάνουν ατελώς πράξεις και στοιχεία που είναι 

καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ.. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά την 

αποστολή από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ όλων των οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων ή άλλων στοιχείων που 

θα ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
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καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης 

των ανταποδοτικών τελών του παρόντος νόμου, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών 

μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών 

των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται πέραν του ελαχίστου για 

την κάλυψη των δαπανών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ύψος των τελών και 

το ποσοστό που διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου επανεξετάζονται ανά διετία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της 

καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους. 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, 

θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή.  

5. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριζόμενων στον νόμο προθεσμιών καταχώρισης πράξης 

στο Γ.Ε.ΜΗ., με υπαιτιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ο υπόχρεος που είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση 

απαλλάσσεται αυτόματα από το σύνολο των τελών τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. του επόμενου 

έτους. 

6. Για την εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. χορηγεί 

στον υπόχρεο, κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της 

πρωτοκολλημένης και χρονολογημένης αίτησης καταχώρησης πράξης. Το αντίγραφο 

συνοδεύεται από γραπτή ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα τέλη 

τήρησης μερίδας του επόμενου έτους. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά 

την εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 114 

Διοικητικές Κυρώσεις για Παράβαση των Διατάξεων από τους Υπόχρεους 

 

1. Για παραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 

100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης κατόπιν ηλεκτρονικής 

προειδοποίησης των υπόχρεων ή των νομίμων εκπροσώπων τους. Σε περίπτωση υποτροπής 

για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται 

και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το 

ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.  

2. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στις ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Υπουργείων η 

παράβαση διαπιστώνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου 

και τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν 

εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου η παράβαση 

διαπιστώνεται από τον προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και τα πρόστιμα βεβαιώνονται από τον 

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών 

(50%) και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (50%).  

577



 

 

 

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να επιβάλει και με αυτοματοποιημένο 

τρόπο πρόστιμα στους υπόχρεους.  

Η είσπραξη των προστίμων διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και με ηλεκτρονικό 

τρόπο.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

καθορίζονται ειδικότερα τα ειδικότερα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα 

με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των 

προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 115 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: 

1.Τα άρθρα 57-59 του ν. 3190/1955. 

2.Η παράγραφος 5 του άρθρου 170 και τα άρθρα 172-175 του ν. 4548/2018. 

3.Το άρθρο 42 του Εμπορικού Νόμου. 

4.Η παράγραφος 1 του άρθρου 170 του ν. 4548/2018 τροποποιείται ως εξής: 

Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας από 

το Γ.Ε.ΜΗ.. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο 

συμφέρον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 106. 

 

 

 

Άρθρο 116 

 

 

1. Όπου στον ν. 4548/2018 και στον ν. 4601/2019 γίνεται αναφορά σε έλεγχο νομιμότητας, 

έλεγχο πληρότητας, έγκριση ή εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας 

ή του Περιφερειάρχη νοείται πλέον έλεγχος της αρμόδιας για τον υπόχρεο Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και 

απόφαση του Προϊσταμένου αυτής. 

2. Όπου γίνεται αναφορά στον ν. 3419/2005 νοείται ο παρών νόμος από την έναρξη ισχύος 

του, καταργουμένου του ν. 3419/2005 από τα άρθρα 1 έως 12 και 14 έως 18. 

3. Όπου γίνεται αναφορά στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικών σχετικά με την καταχώριση ή 

μη των καταστατικών των Αστικών Συνεταιρισμών, καταργείται και στο εξής αρμόδια είναι η 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία ανήκει ο υπόχρεος. 

 

 

 

 

 

578



 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΖ΄ 

                                                   ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 

 

Αρθρο 117 

Ζητήματα Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών 

 

Στον ν. 1798/1951 «Περί οργανώσεως της «Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων 

Αθηνών»» (Α΄125) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής: 

 

«Άρθρο 1Α 

 

1. Η «Ένωσις Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» ιδρυθείσα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του παρόντος νόμου, το Καταστατικό της οποίας είχε κυρωθεί και τροποποιηθεί 

με υπουργικές αποφάσεις (ιδίως ΥΑ 1956/Γ/1953 ΦΕΚ Β΄ 51, ΥΑ 32831/Δ/1972 ΦΕΚ Β΄ 1042) 

λειτουργεί εφεξής και από της τροποποιήσεως του Καταστατικού της από τη Γενική 

Συνέλευση των τακτικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του 

παρόντος και τις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού της, ακόμα και αν αυτά είναι 

λιγότερα από είκοσι (20), κατά τα κατωτέρω, ως διεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου, τις περί σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εξαιρουμένων των διατάξεων των 

άρθρων 78 δεύτερο εδάφιο, 83, και 100 του Αστικού Κώδικα, και τις ειδικότερες διατάξεις 

του Καταστατικού της.  

2. H Ένωση έχει νομική προσωπικότητα, ως αυτή ορίσθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

παρόντος νόμου, η δε για πρώτη φορά εγγραφή της Ένωσης στο ειδικό δημόσιο βιβλίο των 

σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της, κατά τα αναφερόμενα στην 

επόμενη παράγραφο, δεν επάγεται μεταβολή στον χρόνο της αρχικής απόκτησης νομικής 

προσωπικότητας, στα προνόμια, δικαιώματα, υποχρεώσεις, περιουσία της ή στη φορολογική 

της ταυτότητα και στον αριθμό φορολογικού μητρώου που της έχει ήδη χορηγηθεί. 

3. Για την εγγραφή της Ένωσης στο ειδικό δημόσιο βιβλίο των σωματείων που τηρείται στο 

Πρωτοδικείο της έδρας της ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα Άρθρα 79, 80, 

81, 82 ΑΚ. Στη σχετική αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο προς έγκριση, 

αναφέρονται τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται η 

πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης με 

σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών της, 

ακόμα και αν αυτά είναι λιγότερα από είκοσι (20), φέρουσα τις υπογραφές αυτών καθώς και 

τη χρονολογία λήψης της σχετικής απόφασης.» 

2. Η παραγραφος 2 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μέλος της Ένωσης, τακτικό, δόκιμο ή πάρεδρο, που δεν συμμορφώνεται με τις νόμιμες και 

σύμφωνες προς το καταστατικό της αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού 

συμβουλίου, καλείται από τα τελευταία να συμμορφωθεί μέσα σε ορισμένη, εύλογη 

προθεσμία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται με 

απόφασή του να διαγράψει το μέλος. Προσφυγή κατά της απόφασης διαγραφής ασκείται 
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ενώπιον της γενικής συνέλευσης μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης στο μέλος που διαγράφηκε. Για την εξέταση της προσφυγής, η γενική συνέλευση 

συγκαλείται έκτακτα και υποχρεωτικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσφυγής και αποφασίζει ανέκκλητα γι αυτή με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των τακτικών 

της μελών. Ειδικά για παράβαση των αρχών που διακηρύσσονται στο άρθρο 2, το διοικητικό 

συμβούλιο εκτός από τη διαγραφή ή και αντί για αυτή δικαιούται να παραπέμψει την υπόθεση 

στο συμβούλιο τιμής του άρθρου 7Α. Μετά την έκδοση της απόφασης του συμβουλίου τιμής 

και ανάλογα προς το περιεχόμενό της, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τη διαγραφή ή 

όχι του μέλους. Εάν μετά τη διαγραφή το μέλος υποβάλει μεταγενέστερα αίτηση επανεγγραφής 

και αυτή γίνει δεκτή (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος), το 

συγκεκριμένο μέλος καθίσταται αμέσως τακτικό.» 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:  

«Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον τακτικά της 

μέλη. Η απαρτία των τακτικών μελών υπολογίζεται μόνο επί των ταμειακώς ενήμερων 

τακτικών μελών.» 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρίστανται και τα δόκιμα μέλη της 

Ένωσης χωρίς ψήφο, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. 

Εξαιρετικά απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των τακτικών μελών αν πρόκειται να 

ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης ή προκειμένου να ληφθεί 

απόφαση σε προσφυγή κατά απόφασης του διοικητικού συμβουλίου με την οποία 

διαγράφηκε μέλος της Ένωσης.» 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7Α, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Οι λεπτομέρειες ρύθμισης του τρόπου είσπραξης των παραπάνω οφειλών καθορίζονται με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης μετά από σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου 

της Ένωσης. 

6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7Β, αντικαθίσταται ως εξής: 

Για κάθε συναλλαγή μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ είναι απαραίτητη και η 

συνυπογραφή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του γραμματέα του.» 

7.Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«Άρθρο 11 

 

1. Ως τρέχον Καταστατικό της Ένωσης λογίζονται οι διατάξεις του παρόντος. Υπό την 

επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου και των μνημονευόμενων ως ισχυουσών ή 

μη διατάξεων περί σωματείων του Αστικού Κώδικα, το Καταστατικό της Ένωσης εφεξής 

τροποποιείται, μερικώς ή στο σύνολό του, κατά την ελεύθερη βούληση των μελών της 

σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα κατωτέρω. 2. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού 

λαμβάνει χώρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνεδριάζει με τα παρόντα 

ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη της, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 99 ΑΚ, μη 

εφαρμοζομένου του άρθρου 100 ΑΚ, η δε ισχύς εκάστης τροποποίησης άρχεται μετά την 

έγκρισή της από το αρμόδιο δικαστήριο και την εγγραφή της στο τηρούμενο ειδικό δημόσιο 

βιβλίο των σωματείων κατά τις διατάξεις περί σωματείων του Αστικού Κώδικα με την 
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επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 1Α του παρόντος. 3. Κατά την πρώτη τροποποίηση 

του Καταστατικού της Ένωσης, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, πριν από την 

αναφορά στο άρθρο πρώτο  του Καταστατικού της, προστίθεται σε αυτό προοίμιο, με το 

ακόλουθο περιεχόμενο: «Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που 

συστάθηκε με τον ν. 1798/1951, πλέον των διατάξεων του ιδρυτικού του ν. 1798/1951 

διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού της, όπως εκάστοτε αυτές 

τροποποιούνται από τη Γενική Συνέλευση των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών της και 

από τις διατάξεις περί σωματείων του Αστικού Κώδικα, εξαιρουμένων των διατάξεων των 

άρθρων 78 δεύτερο εδάφιο, 83, και 100 του Αστικού Κώδικα.» Κάτωθι του Προοιμίου γίνεται 

αναφορά στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών της 

Ένωσης με την οποία αποφασίζεται τροποποίηση του Καταστατικού αυτής.» 

8. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 12 

 

1. Η διάρθρωση και εσωτερική λειτουργία της Ένωσης ρυθμίζεται από το διοικητικό 

συμβούλιο. 

2. Η Ένωση έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος «ΕΝΩΣΗ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ», με αναφορά στη διεύθυνση της έδρας 

της και του Α.Φ.Μ. της κατ’ ελάχιστον.  

3. Η Ένωση διαλύεται κατά τις προβλέψεις του Καταστατικού της και κατά τις προβλέψεις 

των διατάξεων περί σωματείων του Αστικού Κώδικα. 4. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται 

από τον νόμο ή το καταστατικό της Ένωσης ρυθμίζεται από τη γενική συνέλευση και το 

διοικητικό της συμβούλιο.»  

9. Το άρθρο 13 καταργείται. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΗ΄ 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

Άρθρο 118 

Αντικείμενο - πεδίο εφαρμογής 

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, τον 

συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των 

επιμέρους προγραμμάτων του, που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

 

Άρθρο 119 

Ορισμοί 
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Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί: 

1. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ): Έγγραφο, που βασίζεται σε ένα σχέδιο ανάπτυξης 

της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την 

κοινωνική συνοχή και περιλαμβάνει τους στόχους του εθνικού μεσοπρόθεσμου 

αναπτυξιακού προγραμματισμού, με την αξιοποίηση των εθνικών πόρων του ΠΔΕ. 

2. Τομεακό και Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ): Έγγραφο, που 

καταρτίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια και περιλαμβάνει τους στόχους του 

μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του οικείου φορέα, 

με βάση τον αντίστοιχο προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ, που 

του αναλογούν. 

3. Άξονας Προτεραιότητας: Κάθε προτεραιότητα του σχεδίου ανάπτυξης της χώρας στο 

πλαίσιο του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του, που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους 

ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. 

4. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ): Το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών, που 

εφαρμόζουν οι διοικητικές αρχές διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΑ, με σκοπό τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση των πόρων και την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠΑ και των 

ΤΠΑ και ΠΠΑ.  

5. Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ: Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία συντονίζει τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του και υποστηρίζεται, για τον σκοπό αυτό, από 

τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.). 

6. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων και Αποθεματικών: H υπηρεσία ή ο φορέας, στον 

οποίο ανατίθεται η διαχείριση του συνόλου ή μέρους προγράμματος του ΕΠΑ και των 

σχετικών πόρων. 

7. Ειδικό Πρόγραμμα: Πρόγραμμα αναπτυξιακών και επενδυτικών παρεμβάσεων ή 

παρεμβάσεων για την αποκατάσταση ζημιών ή την αντιμετώπιση κρίσεων, στο 

χρηματοδοτικό σχήμα του οποίου μπορεί να συμμετέχουν χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, 

αναπτυξιακές τράπεζες, δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ειδικού χρηματοδοτικού σκοπού και 

επενδυτικά ταμεία, με σύστημα διαχείρισης, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πόρους, για 

την αντιμετώπιση ειδικών τομεακών ή περιφερειακών προβλημάτων και αναγκών και την 

αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών. 

8. Έργο: Η κατασκευή, προμήθεια, υπηρεσία, μελέτη, εμπειρογνωμοσύνη, σύμβαση, κρατική 

ενίσχυση, αποζημίωση, ενέργεια Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτική συνεισφορά και δράση, 

η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών 

προτεραιοτήτων. 

9. Έργο Στρατηγικής Σημασίας: Έργο που επιφέρει αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως στη 

συνολική οικονομία και δημιουργεί προστιθέμενη αξία τόσο για τη χώρα όσο και για τους 

πολίτες της, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις. 

10. Έργο Μεγάλου Προϋπολογισμού: Έργο με κατώφλι προϋπολογισμού που προσδιορίζεται 

στην απόφαση της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 του παρόντος και το οποίο δεν μπορεί 

να είναι χαμηλότερο από το ποσό των 20.000.000 ευρώ. 
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Άρθρο 120 

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

 

1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταρτίζει το ΕΠΑ, αντικείμενο του οποίου 

αποτελεί ο μεσοπρόθεσμος αναπτυξιακός προγραμματισμός αξιοποίησης των εθνικών 

πόρων του ΠΔΕ, με βάση τις κατευθύνσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν από ένα σχέδιο 

ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη 

και την κοινωνική συνοχή. Το ΕΠΑ εγκρίνεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 

2. Το ΕΠΑ, για κάθε προγραμματική περίοδο, καθορίζει τις προτεραιότητες ανά τομέα 

πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και 

δράσεις, τη διάρκεια της εφαρμογής του, το συνολικό και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμό, 

καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του. 

3. Ο αναπτυξιακός  προγραμματισμός διέπεται από τις αρχές της συμπληρωματικότητας 

προς τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβάσεις και της 

αποτελεσματικότητας των πολιτικών, των προγραμμάτων και των δράσεων και λαμβάνει 

υπόψη του και εξειδικεύει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τη χώρα για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και τις ανάγκες που έχουν προκύψει από όλα τα 

στάδια διαβούλευσης. Στο πλαίσιο των αρχών αυτών, το κάθε επίπεδο προγραμματισμού 

μεριμνά, ώστε να επιτυγχάνεται ο τομεακός και ο χωρικός συντονισμός των παρεμβάσεων 

του ΕΠΑ με τις ενωσιακές πολιτικές με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση κάθε πηγής πόρων. 

4. Στις διαδικασίες του αναπτυξιακού προγραμματισμού, καθώς και κατά την υλοποίηση του 

ΕΠΑ και των προγραμμάτων του, τηρούνται οι αρχές και οι κανόνες της εθνικής και 

ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμφωνιών τις οποίες έχει κυρώσει η 

Ελλάδα, ιδίως, όσον αφορά το περιβάλλον, το χωρΟ.Τ.Α.ξικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προσβασιμότητα χωρίς διακρίσεις, ιδίως των 

ευπαθών ομάδων όπως τα άτομα με αναπηρία, την άρση και αποτροπή ανισοτήτων, τον 

ανταγωνισμό, καθώς και τις κρατικές ενισχύσεις. 

5. Αναπόσπαστα τμήματα του ΕΠΑ είναι τα ΤΠΑ και τα ΠΠΑ. 

 

 

Άρθρο 121 

Διάρκεια προγραμματικής περιόδου 

 

Η προγραμματική περίοδος του ΕΠΑ είναι πενταετούς διάρκειας. Με την πράξη του 

Υπουργικού Συμβουλίου που εγκρίνει το ΕΠΑ μπορεί να ορίζεται μικρότερη ή μεγαλύτερη 

διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, αν τούτο επιβάλλεται για ειδικούς λόγους, όπως ο 

προγραμματισμός των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

άλλες δεσμεύσεις της χώρας, οι φάσεις του οικονομικού κύκλου και το ύψος των διαθέσιμων 

πόρων. 
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Άρθρο 122 

Πόροι, επιλέξιμες κατηγορίες και προϋπολογισμός του ΕΠΑ 

 

1. Το ΕΠΑ υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ που προσδιορίζονται με την πράξη 

έγκρισης της παραγράφου 1 του άρθρου 120 του παρόντος. Για τον προσδιορισμό των 

πόρων του ΕΠΑ λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, οι δεσμεύσεις από το εκάστοτε ισχύον 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, οι προοπτικές της οικονομίας για το 

χρονικό διάστημα προγραμματισμού, η συμπληρωματικότητα με τις συγχρηματοδοτούμενες 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβάσεις, οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα 

προγράμματα ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ ή από άλλες πηγές 

χρηματοδότησης, οι ανάγκες που προκύπτουν από έργα της προηγούμενης προγραμματικής 

περιόδου που δεν ολοκληρώνονται εντός αυτής και οι ανάγκες ωρίμανσης έργων για 

μελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ, στο ΕΣΠΑ, στα προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών μπορεί να 

αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 

περιόδου.  

2. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ, 

επιπλέον των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1, και στο πλαίσιο της προσαρμογής στις 

νέες διαδικασίες του προγραμματισμού, λαμβάνονται υπόψη οι δεσμεύσεις που έχουν 

αναληφθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες στο πλαίσιο της, μέχρι την έναρξη ισχύος 

του παρόντος, χρηματοδότησης έργων από εθνικούς πόρους. 

3. Επιλέξιμες κατηγορίες έργων για χρηματοδότηση από το ΕΠΑ, σύμφωνα με την περίπτωση 

8 του άρθρου 119 του παρόντος νόμου είναι:  

α) Εκείνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο. 

β) Οι δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ελεύθερων 

επαγγελματιών και επιστημόνων, οι δράσεις μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα και της 

εκπαίδευσης του προσωπικού του, οι δράσεις ενίσχυσης της παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα, οι επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δημόσιων 

φορέων για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), οι κάθε 

είδους πρόδρομες ενέργειες που απαιτούνται για την ωρίμανση και κατασκευή ή υλοποίηση 

έργων και δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, απαλλοτριώσεων και 

αρχαιολογικών εργασιών, τα έργα Τεχνικής Βοήθειας, σύμφωνα με τα άρθρα 134 και 139 

παράγραφος 2 του παρόντος νόμου, οι δράσεις για τη διαχείριση των μεταναστευτικών 

ροών, καθώς και οι δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού, όπως η κατάρτιση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

ανέργους και εργαζομένους και οι δράσεις εναρμόνισης της επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής. 

γ) Οι δράσεις χρηματοδότησης πράξεων που υλοποιούνται με την αξιοποίηση 

χρηματοδοτικών μέσων με τη συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως 

η χρηματοδοτική μίσθωση, η συμμετοχή του Δημοσίου σε επενδυτικά ταμεία ή άλλα μέσα 

επιμερισμού κινδύνου, καθεστώτα χορήγησης επιδοτήσεων, δανείων και εγγυήσεων, καθώς 
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και προγράμματα επενδυτικών δανείων που αποπληρώνονται από το ΠΔΕ. Με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού προσδιορίζονται τα ανωτέρω χρηματοδοτικά μέσα, καθορίζεται η διαδικασία και 

ο τρόπος συμμετοχής και διάθεσης πόρων του ΕΠΑ σε αυτά, καθώς και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια. 

δ) Οι δράσεις και τα έργα που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της 

τρέχουσας, των προηγούμενων ή και των επόμενων προγραμματικών περιόδων των 

Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΠΑ μπορεί να 

χρηματοδοτεί τα εν λόγω έργα είτε παρέχοντας επιπλέον πόρους για την έναρξη και την 

υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου, είτε συνεχίζοντας τη χρηματοδότηση, μετά 

από την απένταξή του εν όλω ή εν μέρει, ή μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας που 

προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση. 

ε) Τα ποσά που είναι καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων 

ή λόγω συμβατικών αποζημιώσεων και αφορούν έργα που χρηματοδοτούνται ή 

χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑ, καθώς και από άλλα εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα. 

στ) Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, καθώς και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για 

την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΠΑ, καθώς και άλλα εθνικά ή 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 4% της 

συνολικής δημόσιας δαπάνης των έργων στα οποία αντιστοιχούν. Με την απόφαση της 

παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 εξειδικεύεται η μέθοδος προσδιορισμού του ποσοστού των 

ανωτέρω δαπανών, λαμβανομένου υπόψη του προϋπολογισμού και του τύπου των 

δράσεων, των δικαιολογητικών, καθώς και των καθηκόντων που αναλαμβάνουν οι φορείς. 

Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου ισχύουν ανεξάρτητα από το ρυθμιστικό πλαίσιο της 

τεχνικής βοήθειας κατά τα άρθρα 134 και 139 του παρόντος νόμου.  

4. Το ΕΠΑ δεν χρηματοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Δημοσίου τομέα κατά την 

έννοια του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). 

5. Το ΕΠΑ, όπως εγκρίνεται με την πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου 120, μπορεί να 

προβλέπει τη σύσταση αποθεματικών, τα οποία εντάσσονται στο Τομεακό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την αντιμετώπιση, μεταξύ 

άλλων, των άμεσων συνεπειών κρίσεων, έκτακτων αναγκών ή φυσικών καταστροφών. Η 

διάθεση και η διαχείριση των αποθεματικών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και Οικονομικών μπορεί να αυξάνεται ο προϋπολογισμός των αποθεματικών κατά τη 

διάρκεια της προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, μπορεί να συμπληρώνονται οι κατηγορίες 

επιλέξιμων έργων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι κατηγορίες έργων και 

δαπανών που μπορεί να περιλαμβάνονται στο ΕΠΑ σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

θεωρούνται δημόσιες επενδύσεις και μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ. 
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Άρθρο 123 

Κατάρτιση του ΕΠΑ 

 

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταρτίζει σχέδιο του ΕΠΑ σύμφωνα με το σχέδιο 

ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη 

και την κοινωνική συνοχή συνεκτιμώντας τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων. Το σχέδιο 

του ΕΠΑ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

α) την εξειδίκευση των εθνικών στόχων ανάπτυξης που θα καλυφθούν εν όλω ή εν μέρει από 

το ΕΠΑ σε ειδικούς στόχους και προτεραιότητες, καθώς και σε ενδεικτικές κατηγορίες έργων, 

σε συνδυασμό με την ανάλυση των αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων, 

β) τα επιμέρους Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα της περιόδου, 

γ) τη συνολική και την ετήσια κατανομή του προϋπολογισμού ανά Πρόγραμμα, καθώς και 

την ενδεικτική κατανομή σε προτεραιότητες, 

δ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 

ε) τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με τους μετρήσιμους προς επίτευξη στόχους, 

στ) το σύστημα και τις διατάξεις εφαρμογής του ΕΠΑ. 

2. Το ΕΠΑ μπορεί να περιλαμβάνει και Ειδικά Προγράμματα του άρθρου 129 του παρόντος 

νόμου, καθώς και συγκεκριμένα έργα και δράσεις στρατηγικής σημασίας. Επίσης, μπορεί να 

προβλέπει τη συγκέντρωση πόρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων ή σε 

συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με την τήρηση δεσμεύσεων, με προτεραιότητα σε 

διεθνείς δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις έναντι της Ε.Ε., η μη τήρηση των οποίων μπορεί να έχει 

δυσμενείς συνέπειες και να συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων για τη χώρα. 

3. Το σχέδιο του ΕΠΑ καταρτίζεται το αργότερο μέχρι το τέλος του μηνός Μαΐου του 

προηγούμενου της έναρξης της προγραμματικής περιόδου έτους και στη συνέχεια τίθεται σε 

διαβούλευση με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr, για διάστημα τριάντα 

(30) τουλάχιστον ημερών, με στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα Υπουργεία, τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, τους κοινωνικούς και οικονομικούς 

εταίρους και τους πολίτες. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το τελικό σχέδιο του ΕΠΑ διαμορφώνεται από 

τη Δι.Δι.Ε.Π. πριν από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου στην οποία αφορά και 

αποτελεί την εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται μετά την έγκριση 

του ΕΠΑ καλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες να υποβάλουν προς έγκριση τα 

επιμέρους τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους, και 

καθορίζονται η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, διαβούλευσης και 

υποβολής, καθώς και οι προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων 

αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 127 του παρόντος νόμου. 
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Άρθρο 124 

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠΑ 

 

1. Η πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠΑ παρακολουθείται περιοδικά. Σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 του 

παρόντος, η Δι.Δι.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενδιάμεση 

έκθεση προόδου για την εφαρμογή και υλοποίηση του ΕΠΑ, με βάση τα στοιχεία των 

εκθέσεων προόδου που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του παρόντος, καθώς και τα δεδομένα 

παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΠΑ, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό 

σύστημα του άρθρου 135 του παρόντος. Στην έκθεση περιγράφεται η συμβολή του ΕΠΑ στην 

επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων του σχεδίου ανάπτυξης της χώρας και 

παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των επιμέρους προγραμμάτων, καθώς 

και οι χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το ΕΠΑ μπορεί να αναθεωρείται, 

αν: 

α) αναθεωρείται το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη 

σημαντικές μεταβολές εθνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων, 

β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα λοιπά δεδομένα της παρακολούθησης του 

προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραμματισμένη πρόοδος της 

υλοποίησής του και απαιτούνται προσαρμογές, 

γ) επιβάλλεται εξαιτίας της μεταβολής των οικονομικών ή άλλων συνθηκών. 

Η Δι.Δι.Ε.Π. καταρτίζει σχέδιο του αναθεωρημένου ΕΠΑ, που αναρτάται στον διαδικτυακό 

τόπο www.opengov.gr για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών με στόχο τη διατύπωση 

απόψεων από τα Υπουργεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και 

τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους. Το αναθεωρημένο ΕΠΑ εγκρίνεται από τον 

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την επιφύλαξη εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του παρόντος στην περίπτωση αύξησης του συνολικού 

προϋπολογισμού του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της ίδιας προγραμματικής περιόδου. 

 

Άρθρο 125 

Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα ΕΠΑ (ΤΠΑ και ΠΠΑ)  

 

1. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 

122 του παρόντος, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες καταρτίζουν τα ΤΠΑ και ΠΠΑ αντίστοιχα, 

εξειδικεύοντας τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον 

τομέα ευθύνης τους, κατανέμοντας τους πόρους του ΕΠΑ που τους αναλογούν σε δράσεις 

και έργα με υψηλή προτεραιότητα και προβλέποντας μέτρα για την έγκαιρη και 

αποτελεσματική υλοποίησή τους εντός του πλαισίου του ΕΠΑ. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ τίθενται σε 

διαβούλευση από τους φορείς κατάρτισης με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 

123 του παρόντος.  

2. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

α) περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των σχετικών αναγκών, 
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β) τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους για τον τομέα πολιτικής ή την οικεία Περιφέρεια, 

με τους οποίους προβλέπεται να αντιμετωπισθούν εν όλω ή εν μέρει οι διαπιστωμένες 

ανάγκες, την αντιστοίχιση των αναπτυξιακών στόχων με προτεραιότητες και συγκεκριμένες 

προτεινόμενες κατηγορίες έργων ή και συγκεκριμένα έργα, καθώς και την τεκμηρίωση της 

εκτιμώμενης αναπτυξιακής επίδρασης και συμβολής τους στην επίτευξη των τιθέμενων 

στόχων. 

γ) τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιούχους, 

δ) τους αναλυτικούς χρηματοδοτικούς πίνακες, 

ε) τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόμενων έργων, 

στ) την προτεινόμενη Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος, 

ζ) την τεκμηρίωση της συμβατότητας με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ και της συνάφειας με 

άλλες πολιτικές. 

3. Τα Προγράμματα διαρθρώνονται, εφόσον απαιτείται, σε Υποπρογράμματα, για τα οποία 

δύναται να ορίζεται διακριτή Υπηρεσία Διαχείρισης. Κάθε Πρόγραμμα ή Υποπρόγραμμα 

διαρθρώνεται σε άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις επιλεγμένες 

προτεραιότητες για τον τομέα πολιτικής ή την οικεία Περιφέρεια αντίστοιχα. Έργα και 

δράσεις που δεν είναι συμβατά με τα κριτήρια του άρθρου 127 του παρόντος δεν 

περιλαμβάνονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ. 

4. Τα ΠΠΑ τελούν σε συνάφεια με τα αντίστοιχα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα του 

άρθρου 268 του ν. 3852/2010 (Α΄87). Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123 

του παρόντος εξειδικεύεται η διαδικασία με την οποία ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των 

οργανισμών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης λαμβάνεται υπόψη κατά την 

κατάρτιση των ΠΠΑ, καθώς και των ΤΠΑ, αναφορικά με τον προγραμματισμό δράσεων 

τοπικής σημασίας. 

5. Μετά το πέρας της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή τους, τα ΤΠΑ και ΠΠΑ 

υποβάλλονται στη Δι.Δι.Ε.Π., η οποία αξιολογεί τη συμβατότητά τους με το ΕΠΑ, με βάση τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 127 του παρόντος κριτήρια, και εισηγείται την έγκρισή τους από 

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ εγκρίνονται μέσα σε δύο (2) μήνες 

από την υποβολή τους. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123 του παρόντος 

μπορεί να προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία έγκρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ, ιδίως στην 

περίπτωση που η Δι.Δι.Ε.Π. ζητά τη διόρθωση και επανυποβολή του προγράμματος από τον 

φορέα κατάρτισης. 

6. Τα εγκεκριμένα ΤΠΑ και ΠΠΑ αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και του φορέα κατάρτισης. 

7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123 του παρόντος μπορεί να ορίζεται η 

διαδικασία με την οποία η Βουλή των Ελλήνων και οι ανεξάρτητες αρχές μπορούν να 

συμμετέχουν στα προγράμματα κάθε προγραμματικής περιόδου.  
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Άρθρο 126 

Αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ  

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ διέπονται από τις εξής αρχές 

προγραμματισμού: 

α) Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε ΤΠΑ και ΠΠΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 

προβλεπόμενο για αυτό στο ΕΠΑ. Ο φορέας κατάρτισης συμπεριλαμβάνει τον 

προϋπολογισμό όλων των έργων του που έχουν ήδη ενταχθεί σε συλλογικές αποφάσεις 

εθνικών πόρων του ΠΔΕ ή πρόκειται να ενταχθούν μέσα στην προβλεπόμενη προγραμματική 

περίοδο. 

β) Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει κάθε έργο, το οποίο υλοποιείται εν όλω ή εν μέρει κατά 

τη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο. 

γ) Με την απόφαση της παραγράφου Γ του άρθρου 129 του παρόντος, μπορεί να 

προβλέπονται ειδικότερες ρυθμίσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών υλοποίησης των 

προγραμμάτων, καθώς και ιδιαίτερες προϋποθέσεις ένταξης ειδικών κατηγοριών έργων, 

όπως τα έργα στρατηγικής σημασίας και τα έργα μεγάλου προϋπολογισμού. Προϋπόθεση 

για την ένταξη στο ΕΠΑ έργων υποδομής προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 20.000.000 

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αποτελεί η κατάρτιση μελέτης κόστους – οφέλους. 

δ) Το ΣΔΕ προβλέπει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων για τις περιπτώσεις διαπιστούμενης 

μη συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των έργων στο 

πλαίσιο του ΕΠΑ και του ΠΔΕ, καθώς και με τους όρους των αποφάσεων ένταξης. Οι εν λόγω 

κυρώσεις μπορούν να σχετίζονται ιδίως, με τη μείωση των πόρων που κατανέμονται στον 

φορέα κατά τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου, με την απένταξη έργων 

ή / και με την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων, κατά την έννοια των 

άρθρων 22 και 71 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265). 

 

Άρθρο 127 

Κριτήρια αξιολόγησης ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή 

 

Η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή τους γίνεται με βάση κριτήρια 

αναπτυξιακού σχεδιασμού, τα οποία αφορούν το τομεακό ή το περιφερειακό πρόγραμμα 

συνολικά, βάσει των οποίων αξιολογείται, ιδίως, αν το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί 

σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους του ΕΠΑ και είναι συμβατό 

με το χρονοδιάγραμμα και τους κατανεμημένους πόρους του. Έργα και δράσεις που δεν είναι 

συμβατά με τα ανωτέρω κριτήρια δεν περιλαμβάνονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ. Η Δι.Δι.Ε.Π. 

προτείνει στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις για τη 

διασφάλιση της συμβατότητας των ΤΠΑ και ΠΠΑ με το ΕΠΑ. 

 

Άρθρο 128 

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ  

 

1. Σύμφωνα με τις διαδικασίες της απόφασης της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 του 

παρόντος, η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ ή ΠΠΑ συντάσσει και υποβάλλει στη Δι.Δι.Ε.Π. 
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ενδιάμεση έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος, με 

συγκεντρωτικά στοιχεία για την οικονομική και φυσική πρόοδό του. Στην έκθεση 

αναφέρονται επίσης οι χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την 

υλοποίηση του προγράμματος και ο βαθμός επίτευξης των στόχων του ΕΠΑ. Στις εκθέσεις οι 

αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης οφείλουν να χρησιμοποιούν δείκτες εκροής ή άλλους 

δείκτες, οι οποίοι περιλαμβάνονται αντίστοιχα στα κείμενα των οικείων προγραμμάτων και 

προσκλήσεων για να αποτυπώσουν την πρόοδο της υλοποίησης. 

2. Με πρωτοβουλία του φορέα κατάρτισης ή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα 

ΤΠΑ και ΠΠΑ μπορεί να επανεξετάζονται και, αν απαιτείται, να αναθεωρούνται, σε μια ή 

περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: 

α) ύστερα από αναθεώρηση του ΕΠΑ, 

β) εφόσον από τις εκθέσεις προόδου της παραγράφου 1 και τα λοιπά δεδομένα της 

παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η 

προγραμματισμένη πρόοδος της υλοποίησής του, 

γ) μετά την κατανομή των αποθεματικών. 

3. Οι υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ συντάσσουν το αναθεωρημένο πρόγραμμα, το 

οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δημοσιεύεται σύμφωνα 

με την παράγραφο 6 του άρθρου 125 του παρόντος. 

4. Εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των ΤΠΑ και ΠΠΑ, οι αρμόδιες 

υπηρεσίες διαχείρισης υποβάλλουν στη Δι.Δι.Ε.Π. έκθεση ολοκλήρωσης του προγράμματος, 

σύμφωνα με τις οριζόμενες στην απόφαση της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 

προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 129 

Διαχείριση και έλεγχος των ΤΠΑ και ΠΠΑ και των έργων τους  

 

Η διαχείριση και ο έλεγχος των ΤΠΑ και ΠΠΑ, καθώς και των έργων τους από τους αρμόδιους 

φορείς περιλαμβάνει τις εξής γενικές κατηγορίες ενεργειών, οι οποίες εξειδικεύονται 

περαιτέρω στο ΣΔΕ:  

Α. Ενεργοποίηση ΤΠΑ και ΠΠΑ και ένταξη έργων. 

1. Για την ένταξη έργων προς χρηματοδότηση από τα ΤΠΑ και ΠΠΑ εκδίδεται πρόσκληση από 

τον αρμόδιο Υπουργό, Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη, η οποία περιλαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις 

δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης των έργων. Για την ένταξη συγκεκριμένων 

έργων ή έργων στρατηγικής σημασίας δεν απαιτείται πρόσκληση και αρκεί η ανακοίνωση 

της πρόθεσης χρηματοδότησης προς τον φορέα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.  

Οι προτάσεις αξιολογούνται από την Υπηρεσία Διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια 

επιλογής που ορίζονται στην πρόσκληση ή στην ανακοίνωση της πρόθεσης χρηματοδότησης 

και κατηγοριοποιούνται, κατ’ ελάχιστον, στις ακόλουθες «ομάδες κριτηρίων», οι οποίες 

εξειδικεύονται στο ΣΔΕ: α) πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και 

τήρηση του θεσμικού πλαισίου, β) σκοπιμότητα του έργου, γ) ωριμότητα του έργου και δ) 

επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου. 
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Σε ειδικές περιπτώσεις και για λόγους που τεκμηριώνονται στην πρόσκληση, μπορεί σε αυτή 

να προβλέπεται η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης με τη συνδρομή αξιολογητών εγγεγραμμένων είτε σε Μητρώο Αξιολογητών που 

συστήνεται, για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, 

είτε στο Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ή σε άλλο υφιστάμενο Μητρώο. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζεται το 

ύψος της καταβαλλόμενης στους αξιολογητές αποζημίωσης, η οποία δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα όρια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και την 

παράγραφο 5 του άρθρου 35 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110). 

2. Η απόφαση ένταξης των έργων στα ΤΠΑ και στα ΠΠΑ εκδίδεται από τον αρμόδιο Γενικό ή 

Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τον τίτλο, τον 

προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, συνοπτική περιγραφή του 

φυσικού αντικειμένου του, τις υποχρεώσεις του δικαιούχου και άλλους ειδικούς όρους, όταν 

απαιτείται. 

3. Η απόφαση ένταξης έργου σε ΤΠΑ ή ΠΠΑ αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο 

ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο του 

ΠΔΕ. 

4. Σε κάθε ΤΠΑ και ΠΠΑ μπορεί να εντάσσονται έργα συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας 

δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 130% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του 

οικείου ΤΠΑ ή ΠΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 5 του 

άρθρου 123 του παρόντος. Μετά την έγκριση του ΕΠΑ, το παραπάνω ποσοστό μπορεί να 

τροποποιείται ανά ΤΠΑ ή ΠΠΑ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που 

εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. 

5. Για τα έργα τα οποία εντάσσονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ οι νομικές δεσμεύσεις 

αναλαμβάνονται το αργότερο μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ένταξή τους. Σε αντίθετη 

περίπτωση, προκειμένου να μην απενταχθούν, απαιτείται αιτιολογημένη έκθεση της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και έγκριση της Δι.Δι.Ε.Π. με την οποία παρέχεται εύλογη παράταση. 

Β. Παρακολούθηση, επαλήθευση και έλεγχος των έργων των ΤΠΑ και ΠΠΑ.  

1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

ενταγμένων έργων πραγματοποιείται με τη συγκέντρωση και την καταχώρηση των 

δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 135 του παρόντος. 

2. Η Δι.Δι.Ε.Π. σχεδιάζει σύστημα διοικητικών επαληθεύσεων, επιτόπιων επιθεωρήσεων και 

ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται, από την αρμόδια, κατά περίπτωση υπηρεσία, 

προκειμένου να επιβεβαιώνεται η πορεία της ορθής υλοποίησης των έργων. Ειδικότερα: 

α) διοικητικές επαληθεύσεις διενεργούνται από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης με βάση τα 

στοιχεία των έργων που υποβάλλονται από τους δικαιούχους, 

β) επιτόπιες επιθεωρήσεις στα έργα διενεργούνται δειγματοληπτικά από την Δι.Δι.Ε.Π. και 

από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης, 

γ) έλεγχοι στα έργα διενεργούνται δειγματοληπτικά με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, με την οποία συνιστώνται ad hoc ομάδες ελέγχου, που μπορεί να 

συνεπικουρούνται στο έργο τους από εμπειρογνώμονες εγγεγραμμένους στο «Μητρώο 
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Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους» της Επιτροπής 

Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να ανατίθεται η διενέργεια των ελέγχων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7) σε ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές 

εταιρείες.  

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 

Γ΄, η Δι.Δι.Ε.Π. μπορεί να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σε έργα που χρηματοδοτήθηκαν 

ή χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. Η διαδικασία διενέργειας και το 

πρόγραμμα των επιτόπιων επιθεωρήσεων της παρούσας καθορίζονται από τη Δι.Δι.Ε.Π. και 

εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται το Σύστημα Διαχείρισης 

και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΠΑ, στο οποίο προβλέπονται, ιδίως, η διαδικασία ενεργοποίησης και 

υλοποίησης των προγραμμάτων και επιλογής των έργων, οι κανόνες επιλεξιμότητας των 

δαπανών, το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, οι προϋποθέσεις 

χρηματοδότησης, τροποποίησης και ολοκλήρωσης των έργων, το σύστημα διοικητικών 

επαληθεύσεων, επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων 

από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες, η μεθοδολογία δειγματοληψίας, καθώς και 

οι ομάδες που μπορεί να συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 

Β΄ του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση μπορεί να εγκρίνονται πρότυπα προσκλήσεων, 

τεχνικών δελτίων, εκθέσεων, αναφορών και αποφάσεων για την εφαρμογή των ανωτέρω. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών που 

εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζονται τα διεθνή πρότυπα και στοιχεία επί 

τη βάσει των οποίων διενεργούνται οι έλεγχοι από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017. 

 

 

 

Άρθρο 130 

Ειδικά Προγράμματα  

 

1. Το ΕΠΑ μπορεί να χρηματοδοτεί Ειδικά Προγράμματα, τα οποία έχουν στόχο την άμεση 

και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων ή αναγκών ή αναπτυξιακών 

ευκαιριών που προκύπτουν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, στο χρηματοδοτικό σχήμα των 

οποίων μπορεί να συμμετέχουν χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, αναπτυξιακές τράπεζες, 

δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ειδικού χρηματοδοτικού σκοπού, καθώς και επενδυτικά 

ταμεία. 

2. Τα Ειδικά Προγράμματα της παραγράφου 1 καταρτίζονται από τη Δι.Δι.Ε.Π., η οποία 

ορίζεται αρμόδια και για τη διαχείρισή τους. Τα Ειδικά Προγράμματα περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένο προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα, στόχους, καθώς και σύστημα διαχείρισης 

και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

3. Ειδικά Προγράμματα μπορεί επίσης να καταρτίζονται και να υποβάλλονται στη Δι.Δι.Ε.Π. 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από Υπουργεία ή Περιφέρειες, για τα θέματα 
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αρμοδιότητάς τους. Τα Ειδικά Προγράμματα της παρούσας παραγράφου κατά την υποβολή 

τους περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παραγράφου 2, καθώς και την προτεινόμενη Υπηρεσία 

Διαχείρισης. Τα Ειδικά Προγράμματα των Υπουργείων εγκρίνονται, μετά από εισήγηση της 

Δι.Δι.Ε.Π., με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Τα Ειδικά Προγράμματα των Περιφερειών εγκρίνονται, 

μετά από εισήγηση της Δι.Δι.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κατάρτιση, έγκριση και διαχείριση νέων Ειδικών 

Προγραμμάτων διέπεται αποκλειστικά από τις παραγράφους 1, 2 και 3. Για την υλοποίηση 

και τροποποίηση Ειδικών Προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται το άρθρο 110 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), καθώς 

και τα άρθρα 69, 70 και 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201). 

 

Άρθρο 131 

Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί την κεντρική Υπηρεσία Συντονισμού 

του ΕΠΑ (ΥΣ–ΕΠΑ). Για τον σκοπό αυτόν υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 

Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.). 

2. Η Δι.Δι.Ε.Π. θέτει διαχειριστικούς στόχους και παρακολουθεί την υλοποίησή τους σε σχέση 

με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΕΠΑ. Ειδικότερα: 

α) συντονίζει τη διαδικασία κατάρτισης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του, μεριμνώντας 

για τη βέλτιστη συνέργεια μεταξύ αυτών και των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 

από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και για τη συμβατότητά τους 

με το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή,  

β) συντονίζει τη συγκέντρωση των πόρων σε ειδικές κατηγορίες δράσεων, κατά τα οριζόμενα 

στο ΕΠΑ, 

γ) παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων, ιδίως ως προς την επίτευξη των στόχων 

τους, προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις, όταν κριθεί αναγκαίο, και εισηγείται την 

κατανομή των προβλεπόμενων αποθεματικών, 

δ) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση της απόφασης της 

παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 του παρόντος νόμου, 

ε) αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών 

υλοποίησης των έργων του ΕΠΑ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, 

στ) παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη σύνταξη των προβλεπόμενων στο ΣΔΕ εκθέσεων 

και τη διενέργεια των αξιολογήσεων, όταν απαιτείται, επεξεργάζεται τα πορίσματα των 

αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με την αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ, 

ζ) συντάσσει τις προδιαγραφές για τη διαμόρφωση των αναγκαίων Πληροφοριακών 

Συστημάτων (ΠΣ) της Γενικής Διεύθυνσης για το ΕΠΑ, μεριμνώντας για την ανάπτυξη των 

αναγκαίων διεπαφών και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση των συστημάτων με τις 

κανονιστικές απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, 

η) διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2 

της παραγράφου Β΄ του άρθρου 129 του παρόντος, 
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θ) καταρτίζει το Τομεακό Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την υλοποίηση του ΕΠΑ, 

σύμφωνα με το άρθρο 134 του παρόντος. 

 

 

Άρθρο 132 

Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ 

 

1. Οι επιμέρους αρμοδιότητες που αφορούν τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο των ΤΠΑ και ΠΠΑ ανατίθενται σε Υπηρεσίες Διαχείρισης που υποδεικνύονται ειδικά 

για τον σκοπό αυτόν από το αρμόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια κατά την υποβολή του οικείου 

προγράμματος. Ως Υπηρεσίες Διαχείρισης μπορούν να ορίζονται και οι Ειδικές Υπηρεσίες των 

άρθρων 5, 7, 16, 62 και 63 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), καθώς και η αρμόδια διεύθυνση της 

ΜΟΔ Α.Ε.. Στην περίπτωση ορισμού Ειδικής Υπηρεσίας ως Υπηρεσίας Διαχείρισης, οι 

αρμοδιότητες που αφορούν το ΕΠΑ ανατίθενται σε μία ή περισσότερες ειδικές, για τον 

σκοπό αυτό οργανικές μονάδες της, οι οποίες προσδιορίζονται με αντίστοιχη τροποποίηση 

του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και τις αρμοδιότητές της. Στην πρόταση του 

φορέα κατάρτισης κατά την υποβολή του ΤΠΑ ή ΠΠΑ περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον η 

υπηρεσία ή ο φορέας που αναλαμβάνει τη διαχείριση, οι κατηγορίες έργων και δράσεων 

που αναλαμβάνονται και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός τους. Με την απόφαση έγκρισης 

του προγράμματος από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 125 του παρόντος, κατανέμεται στο Υπουργείο ή την Περιφέρεια 

ο προϋπολογισμός του οικείου προγράμματος και ορίζονται οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, στις 

οποίες ανατίθεται η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται ύστερα από 

πρόταση του οικείου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, μπορεί να ανακαλείται ολικά ή μερικά ή 

να τροποποιείται η απόφαση ορισμού Υπηρεσίας Διαχείρισης. Με όμοια απόφαση, η οποία 

περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορεί να ορίζονται άλλες υπηρεσίες ή 

φορείς που αναλαμβάνουν, με την κατανομή των αντίστοιχων πόρων, τη διαχείριση 

προγραμμάτων ή ταμείων αποθεματικών του ΕΠΑ ή συγκεκριμένα καθήκοντα διαχείρισης. 

3. Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ είναι ιδίως: 

α) η ενεργοποίηση των προγραμμάτων σύμφωνα με την παράγραφο Α΄ του άρθρου 129 του 

παρόντος, η σύνταξη των προσκλήσεων, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση και 

δημοσιοποίησή τους, 

β) η συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων για την ένταξη έργων στο 

Πρόγραμμα, 

γ) η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διαχείρισης, 

δ) ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για την ένταξη έργων στο 

Πρόγραμμα, που κατατίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, η αξιολόγησή τους και η 

εισήγηση προς τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή τον Περιφερειάρχη για την ένταξη των έργων 

στο Πρόγραμμα, 

ε) η μέριμνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και τη χρηματοδότησή τους, με βάση την 

ισχύουσα διαδικασία, 
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στ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από τους δικαιούχους και η σύνταξη των 

προβλεπόμενων εκθέσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 128 του 

παρόντος, 

ζ) η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων 

αρχών στην υλοποίηση του Προγράμματος, 

η) η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και των στόχων του 

Προγράμματος με βάση το ΣΔΕ, 

θ) η μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να 

παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και οι 

χρηματορροές των έργων και των μελετών, 

ι) η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 129 του παρόντος, 

ια) η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ, καθώς και της πρότασης αναθεώρησής τους, όταν 

διαπιστώνεται σχετική ανάγκη, 

ιβ) η σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης των ΤΠΑ και ΠΠΑ. 

 

Άρθρο 133 

Υλοποίηση και πληρωμή των έργων του ΕΠΑ 

 

Η υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ και στα Ειδικά Προγράμματα και 

εγκρίνονται για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Για τις πληρωμές των έργων εφαρμόζεται η διαδικασία που 

προβλέπεται για τις πληρωμές των έργων του ΠΔΕ. 

 

Άρθρο 134 

Τεχνική Βοήθεια 

 

1. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας (τεχνικής υποστήριξης) αφορούν τον προγραμματισμό, 

τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη 

δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΠΑ, καθώς και 

δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συντονισμού, 

των Υπηρεσιών Διαχείρισης και των δικαιούχων για την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, στην κάλυψη δαπανών, 

καθώς και σε κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης 

των στόχων και των προγραμμάτων του ΕΠΑ.  

2. Δικαιούχοι ενεργειών στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του 

ΕΠΑ, που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι οι αναφερόμενοι 

στο Πρόγραμμα. Δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του αντίστοιχου 

άξονα προτεραιότητας του οικείου ΤΠΑ ή ΠΠΑ είναι οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, καθώς και 

άλλοι φορείς και υπηρεσίες, εφόσον προβλέπονται από την έγκριση των προγραμμάτων. 

3. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μέσω του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Ο προϋπολογισμός του τομεακού προγράμματος 

Τεχνικής Βοήθειας καθορίζεται ως ποσοστό μέχρι το 1% των συνολικών πιστώσεων του ΕΠΑ. 
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Ο προϋπολογισμός του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας των επιμέρους προγραμμάτων 

του ΕΠΑ καθορίζεται ως ποσοστό μέχρι 1% των συνολικών πιστώσεών τους. Με απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα ποσοστά αυτά μπορεί να οριστούν μέχρι το 

διπλάσιο των ανωτέρω. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Οικονομικών μπορεί ο προϋπολογισμός του τομεακού προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας να 

καθορίζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στο προηγούμενο εδάφιο της 

παρούσας. 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας της παραγράφου 2 του άρθρου 

139 του παρόντος μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 1% του ορίου δαπανών του Εθνικού ΠΔΕ 

που ισχύει για το έτος κατά το οποίο εκδίδεται η απόφαση έγκρισής του. 

4. Τα άρθρα 119 παράγραφοι 1 - 7, 200 παράγραφος 8 και 329 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

εφαρμόζονται και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία 

κατάρτισης και έγκρισης των προγραμμάτων, εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιλέξιμες 

κατηγορίες ενεργειών και ορίζονται, αν απαιτείται, και άλλοι δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας πέραν των οριζόμενων στο παρόν άρθρο. 

6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5, καθώς και των αποφάσεων της 

παραγράφου 4 του άρθρου 120 και της παραγράφου 4 του άρθρου 329 του ν. 4412/2016, 

εφαρμόζεται αναλογικά η 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (Β΄ 677) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, χωρίς διάκριση υποπρογραμμάτων και χωρίς 

περιορισμό στον προϋπολογισμό κάθε κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών, όπως αυτές 

αναφέρονται στο Παράρτημα αυτής. Στις επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών της 

παραπάνω απόφασης προστίθενται οι ενέργειες επίβλεψης έργων του ΕΠΑ μέσα από τις 

διαδικασίες του άρθρου 136 παράγραφος 5 του παρόντος. Μέχρι τη δημιουργία καταλόγου 

προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών δικαιούχων Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΑ, η Γενική 

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και η Δι.Δι.Ε.Π. μπορούν, για την εκτέλεση των ενεργειών 

των οποίων είναι δικαιούχοι, να χρησιμοποιούν τους καταλόγους προμηθευτών και 

παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του άρθρου 14 του ν. 4314/2014, που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 της ανωτέρω απόφασης. 

7. Η απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 εφαρμόζεται αναλόγως 

και για τις ενέργειες τεχνικής υποστήριξης που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ.  

 

Άρθρο 135 

Πληροφοριακό Σύστημα 

 

Τα δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΕΠΑ και των 

προγραμμάτων του καταχωρούνται σε πληροφοριακό σύστημα. Με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι προδιαγραφές λειτουργίας του 

εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, οι διεπαφές που προβλέπεται να αναπτυχθούν, 

καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης της τεχνολογικής υποδομής υφιστάμενων εφαρμογών για 

το ΠΔΕ και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 
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Άρθρο 136 

Θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του 

ΕΠΑ 

 

1. Η Δι.Δι.Ε.Π. και οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΠΑ μπορεί να 

στελεχώνονται και με προσωπικό που αποσπάται από τη ΜΟΔ Α.Ε., σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο καταστατικό αυτής, το οποίο κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 33 του                           

ν. 3614/2007 (Α΄ 267).  

2. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των Ειδικών Υπηρεσιών 

των άρθρων 5, 7, 16, 62 και 63 του ν. 4314/2014 στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα 

διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 131 ή κατάρτισης των τομεακών και περιφερειακών 

προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 124, καθώς και του προσωπικού της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., που απασχολείται σε έργα του ΕΠΑ, εγκρίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα 

στοιχεία που δικαιολογούν την υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο 

αριθμός των υπαλλήλων, καθώς και οι όροι πραγματοποίησης, το χρονικό διάστημα και οι 

ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους, τηρουμένων των ορίων των περιπτώσεων 2 και 3 της 

παραγράφου Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015. Η αποζημίωση της υπερωριακής 

απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού της παρούσας μπορεί να καταβάλλεται από τη 

ΜΟΔ Α.Ε., με επιχορήγησή της από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι 

πιστώσεις για την υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων που βαρύνουν το ΠΔΕ 

εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κάθε έτους. 

 

Άρθρο 137 

Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΠΔΕ 

 

1. Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση 

έργων του ΕΠΑ που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) και του                          

ν. 4412/2016 χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική 

παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του             

ν. 3028/2002 (A΄ 153), γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι 

κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση λειτουργίας του. 

Αν ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το ποσοστό 5% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου, ο προϋπολογισμός εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων 

κατά περίπτωση Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου. 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 

(Α΄ 280), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4587/2018 (Α΄ 

218), προστίθεται περίπτωση κι΄ ως εξής: 
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«κι. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για 

την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών επί μνημείων ή σωστικών ανασκαφών που 

υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής 

προγραμμάτων του ΕΠΑ, καθώς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις τους, χωρίς να δύναται 

να θεωρηθεί ότι με αυτές τις συμβάσεις καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες.» 

3. Η επιλογή έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών επί μνημείων 

ή σωστικών ανασκαφών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας 

πραγματοποιείται με τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της 

ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. Ειδικά για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 

δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στην 

ιστοσελίδα του δικαιούχου ή του φορέα στον οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Διαχείρισης του 

οικείου προγράμματος. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα επαγγελματικά προσόντα που 

υπαγορεύονται από τη φύση και τον σκοπό του προς υλοποίηση έργου, καθώς και τη 

διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ενδιαφερομένων. 

4. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να ορίζονται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου της περίπτωσης ιδ΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 (Α  ́ 143), ως υπόλογοι 

διαχειριστές έργων εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ υπαγόμενα στις 

διατάξεις των άρθρων 150 επ. του ν. 4270/2014. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού δύναται να συστήνεται μητρώο εξειδικευμένων στελεχών 

προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποστηρίζουν για συγκεκριμένο 

χρόνο την επίβλεψη έργων του ΕΠΑ. Με την απόφαση αυτή ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη 

δημιουργία και τήρηση του μητρώου, όπως οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, η 

διαδικασία διάγνωσης των αναγκών των δικαιούχων, όπως ο τρόπος επιλογής των στελεχών 

από τους δικαιούχους, η κάλυψη του σχετικού κόστους, ο ρόλος τους στην επίβλεψη των 

έργων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  

 

Άρθρο 138 

Κρατικές ενισχύσεις 

 

1. Κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

εφαρμόζεται η παράγραφος Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Οι 

προκηρύξεις και οι προσκλήσεις που αφορούν δράσεις και πράξεις κρατικών ενισχύσεων 

που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή Περιφερειάρχη, 

ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η 

οποία αφορά την εναρμόνιση με τις προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του άρθρου 57 του ν. 4314/2014, εφόσον η χρήση του 

προβλέπεται από την απόφαση της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 129 του παρόντος. Στις 

προκηρύξεις και στις προσκλήσεις ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι επιλέξιμες 

δαπάνες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, οι προθεσμίες και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα. 
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2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα να 

πιστοποιούνται οι δαπάνες των επί μέρους δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων από 

ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική βεβαίωση για τη νομιμότητα και την 

κανονικότητα διενέργειας των δαπανών, την ορθή λογιστική καταχώριση και την εξόφλησή 

τους, καθώς και για το ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν εντός της επιλέξιμης περιόδου, 

ότι αφορούν στο εγκεκριμένο έργο, ότι τηρήθηκαν οι όροι της απόφασης χορήγησης της 

ενίσχυσης και ότι υπάρχουν επαρκή δικαιολογητικά. Ο ορκωτός λογιστής επιλέγεται από τον 

δικαιούχο και η δαπάνη για την αμοιβή του είναι επιλέξιμη στο οικείο πρόγραμμα και μέχρι 

τρεις (3) μήνες μετά από τη λήξη του έργου. 

3. Οι προκηρύξεις των κρατικών ενισχύσεων αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), καθώς και σε διαδικτυακό χώρο του 

ΕΠΑ, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές δημοσιοποίησης που 

κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και 

της διαφάνειας. 

4. Οι φορείς που χορηγούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 κρατικές ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών 

Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ) του άρθρου 57 Α του ν. 4314/2014, το οποίο 

προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52). 

5. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη μπορεί να ανατίθενται στην 

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ) καθήκοντα 

διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενων από το ΕΠΑ. Ο Γενικός 

Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ή ο αναπληρωτής του, που συμμετέχει στη 

γενική συνέλευση και στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΠΑΕ, εκπροσωπεί και τους φορείς 

υλοποίησης ή διαχείρισης των δράσεων της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των φορέων αυτών, 

ορίζονται εκπρόσωποί τους ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της περίπτωσης ε΄ της 

παραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 και εφαρμόζεται αναλόγως για την ανάθεση 

καθηκόντων διαχείρισης της παρούσας, καθώς και για τις λειτουργικές δαπάνες και τον 

προσδιορισμό τους. 

6. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των προτάσεων δράσεων κρατικών ενισχύσεων: α) 

συστήνεται από κάθε αρμόδιο φορέα Μητρώο Αξιολογητών, με απόφαση Υπουργού ή 

Περιφερειάρχη, η οποία καθορίζει, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία σύστασης και τήρησης του 

Μητρώου, τις ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία 

επιλογής των αξιολογητών και εγγραφής τους στο Μητρώο, καθώς και τις ανατιθέμενες σε 

αυτούς αρμοδιότητες και τους όρους συμμετοχής τους στα προβλεπόμενα στάδια της 

αξιολόγησης ή β) χρησιμοποιείται το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ή γ) 

χρησιμοποιείται άλλο υφιστάμενο Μητρώο. Το ύψος της καταβαλλόμενης στους 

αξιολογητές αποζημίωσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Οικονομικών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια των παραγράφων 1, 2 

και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 52 του ν. 4369/2016 και την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του ν. 4484/2017.  
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Άρθρο 139 

Μεταβατική περίοδος 

 

1. Μέχρι την έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ, η οποία λαμβάνει χώρα 

την 01.01.2021, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ρυθμίζονται θέματα 

σχετικά με τον συντονισμό των φορέων και των ενεργειών για την προετοιμασία του ΕΠΑ και 

τον προσδιορισμό των προγραμματικών στόχων της μεταβατικής περιόδου. Με όμοια 

απόφαση, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία ένταξης έργων στο 

ΠΔΕ για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του, τη διαδικασία παρακολούθησής τους και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται πρόγραμμα ενεργειών 

Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου για την κατάρτιση του ΕΠΑ και των προγραμμάτων 

του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους, με δικαιούχο τη Δι.Δι.Ε.Π. και με 

περίοδο επιλεξιμότητας δαπανών που αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος και λήγει 

ένα (1) έτος μετά την έγκριση του πρώτου ΕΠΑ. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο 

προϋπολογισμός του προγράμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της 

παραγράφου 3 του άρθρου 134 του παρόντος, και μπορεί να προσδιορίζονται και άλλοι 

δικαιούχοι των ενεργειών. Κατά την κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος ενεργειών 

Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου, ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την ενίσχυση της 

διοικητικής ικανότητας των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 

αναγκαίες ενέργειες που αφορούν:α) την κατάρτιση, την ενημέρωση και το σχεδιασμό της 

υλοποίησης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του, β) την υποστήριξη της υλοποίησης των 

Ειδικών Προγραμμάτων του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 και γ) την πραγματοποίηση των 

επιτόπιων επιθεωρήσεων της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 129 του 

παρόντος. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 119 παράγραφοι 

1 - 7, 200 παράγραφος 8 και 329 του ν. 4412/2016 και με ανάλογη εφαρμογή α) της 

23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, χωρίς διάκριση υποπρογραμμάτων και χωρίς περιορισμό στον προϋπολογισμό 

κάθε κατηγορίας, και β) της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014. 

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η Δι.Δι.Ε.Π. και οι λοιποί οριζόμενοι δικαιούχοι 

μπορούν να χρησιμοποιούν τους καταλόγους προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ν. 4314/2014, για την εκτέλεση των αντίστοιχων ενεργειών.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να τροποποιείται το 

χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, διαβούλευσης και έγκρισης του πρώτου ΕΠΑ, καθώς και να 

καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, διαβούλευσης και έγκρισης των επιμέρους 

προγραμμάτων του πρώτου ΕΠΑ. 
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Άρθρο 140 

Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις 

 

1. Οι υποπεριπτώσεις  ζζ΄, ηη΄, θθ΄ και ιι΄ της περίπτωσης α΄, καθώς και η υποπερίπτωση ββ΄ 

της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) 

καταργούνται. 

2. Στις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄ και δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του 

άρθρου 40 του π.δ. 147 /2017 οι λέξεις «τεχνική υποστήριξη» αντικαθίστανται από τις λέξεις 

«τεχνική βοήθεια». 

3. Στην παράγραφο 1, καθώς και στις υποπεριπτώσεις ιαια΄ της περίπτωσης α΄ και γγ΄ της 

περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147/2017 η λέξη «αμιγώς» 

διαγράφεται. 

4. Στις υποπεριπτώσεις στστ΄ και ιαια΄ της περίπτωσης α΄, καθώς και στην υποπεριπτωση αα΄ 

της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147 /2017 οι λέξεις «το Εθνικό 

Σκέλος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εθνικούς πόρους». 

5. Στην υποπερίπτωση ιγιγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του            

π.δ. 147/2017 οι λέξεις «εθνικού σκέλους» αντικαθίστανται από το αρκτικόλεξο «ΕΠΑ». 

6. Η υποπερίπτωση ηη΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του                    π.δ. 

147/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ηη. Διενεργεί, με εντολή της πολιτικής ηγεσίας, έκτακτες 

επιθεωρήσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία έργου του ΕΠΑ ή του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.» 

7. Τα άρθρα 119, 200 και 329 του ν. 4412/2016 (Α΄147) τροποποιούνται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν 

ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ 

ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, 

περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι 

αναθέτουσες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του      

ν. 4314/2014 και του θεσμικού πλαισίου του ΕΠΑ μπορούν να προσφεύγουν και στις 

διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.» 

β) Η παράγραφος 6 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες 

τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων 

ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, 

περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 118, 

χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας. Το σχετικό συμφωνητικό όπου απαιτείται 

υπογράφεται από αυτόν.» 

γ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 200 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και 

ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε 

την απόφαση ανάθεσης.» 
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δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 329 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν 

σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του 

ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, 

περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι 

αναθέτοντες φορείς ή / και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του 

ν. 4314/2014 και του θεσμικού πλαισίου του ΕΠΑ, μπορούν να προσφεύγουν και στις 

διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.» 

ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 329 αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες 

τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων 

ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, 

περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του ΕΠΑ, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 

χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.» 

 

 

 

Άρθρο 141 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 2 του άρθρου 136 του παρόντος 

εφαρμόζεται και για την υπερωριακή εργασία του προσωπικού των υπηρεσιών και φορέων 

του ίδιου άρθρου που απασχολείται για τα έργα που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς 

πόρους του ΠΔΕ. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έγκριση των ΤΠΑ και ΠΠΑ της πρώτης 

προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ οι διατάξεις του άρθρου 137 εφαρμόζονται και για τα 

έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΘ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

 

Άρθρο 142 

Εξωτερική Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων  

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:  

«4. Τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους αξιολογούνται εντός του πρώτου εξαμήνου 

κάθε πέμπτου έτους από την προηγούμενη αντίστοιχη αξιολόγηση, υπό την επιμέλεια και 

εποπτεία της ΓΓΕΤ, από νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία 

διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία, διεθνές κύρος και διεθνή εμπειρία αξιολογήσεων 

ερευνητικών κέντρων.» 
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2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Η σχετική έκθεση επιτόπιας αξιολόγησης υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο που 

διενήργησε την αξιολόγηση στο ΕΣΕΤΕΚ και τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 

παρακολούθησης, συντονισμού, αξιολόγησης και χρηματοδότησης των ερευνητικών 

κέντρων.» 

3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014 καταργείται.  

 

 

Άρθρο 143 

Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) είναι το ανώτατο 

γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την 

Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Υποστηρίζει στο έργο του 

τον αρμόδιο Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό για θέματα Έρευνας και 

Τεχνολογίας (εφεξής «Υπουργό») και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους. 

2. Αποστολή του Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι: 

α) Η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η 

υποβολή σχετικών προτάσεων στον αρμόδιο για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργό 

και τη ΓΓΕΤ.  

β) Η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΤΑΚ και η παρακολούθηση της 

προόδου της εφαρμογής της.  

γ) Η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας Έκθεσης στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογία 

και Καινοτομία, συνοδευόμενη από Απολογισμό προόδου για το περασμένο έτος, στη βάση 

της παρακολούθησης εφαρμογής της ΕΤΑΚ και των διεθνών εξελίξεων. 

δ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή 

της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ. 

ε) Η υποβολή προτάσεων και η ενθάρρυνση υιοθέτησης δημόσιων πολιτικών στη βάση του 

ερευνητικού έργου που εκπονούν τα εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ ερευνητικά κέντρα και 

μπορεί να έχουν ευεργετική επίδραση στο κοινωνικό σύνολο. 

στ) Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση πολιτικών μετασχηματισμού της Έρευνας σε 

Καινοτομία και εν γένει της διασύνδεσης του παραγόμενου ερευνητικού αποτελέσματος με 

την επιχειρηματικότητα και κάθε μορφής μη κρατική πρωτοβουλία. 

ζ) Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της 

εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. 

η) Η γνωστοποίηση στους δημόσιους φορείς και η ενθάρρυνσή τους να ενσωματώσουν στη 

λειτουργία τους ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτομικά προϊόντα, τα οποία παράγονται 

από εποπτευόμενους φορείς της ΓΓΕΤ.  

θ) Η υποβολή προτάσεων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, που θα μπορούσαν να 

ενισχύσουν την  Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία στην Ελλάδα. 

ι) Η συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση ισχυρών 

δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας. 
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ια) Η εξέταση και εισήγηση πάσης φύσεως κινήτρων και διατύπωση προτάσεων για τη 

διευκόλυνση των επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Η δικτύωση νεοφυών επιχειρήσεων 

με υφιστάμενες εταιρίες, δυνητικούς χρηματοδότες, αλλά και δεξαμενές σκέψης στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό.  

ιβ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό, σχετικά με τη σύνθεση των εκλεκτορικών 

σωμάτων, από τα οποία επιλέγονται οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων 

και εποπτευόμενων φορέων. 

ιγ) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται στο ΕΣΕΤΕΚ από την Κυβέρνηση, τον 

Υπουργό ή την κείμενη νομοθεσία. 

3. Το ΕΣΕΤΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) διεθνώς καταξιωμένα στο αντικείμενό τους μέλη, 

τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού, για τριετή θητεία, 

που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 

του ΕΣΕΤΕΚ, καθώς και ο υπάλληλος της ΓΓΕΤ που εκτελεί χρέη Γραμματέα, με τον 

αναπληρωτή του.  

4. Με ευθύνη του Υπουργού, τα μέλη κατανέμονται σε δύο (2) πενταμελείς Επιτροπές: α) Την 

Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία εστιάζει σε ζητήματα βασικής και 

εφαρμοσμένης Έρευνας, αλλά και συνολικής κατεύθυνσης και λειτουργίας του ερευνητικού 

ιστού στη χώρα. β) Την Επιτροπή Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, η οποία 

εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης της Καινοτομίας και βελτίωσης του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Και 

στις δύο Επιτροπές συμμετέχει ως έκτο μέλος και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ. Στόχος 

των δύο Επιτροπών είναι ο εντοπισμός των βασικών προβλημάτων, η κατάρτιση στρατηγικής 

και εν γένει η λειτουργία τους ως δεξαμενές σκέψης για τις θεματικές της αποστολής τους. 

5. Οι δύο Επιτροπές συνεδριάζουν και λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ εισηγούνται προς την 

Ολομέλεια του ΕΣΕΤΕΚ, η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση. Ο τόπος και ο χρόνος 

συνεδριάσεων κάθε Επιτροπής, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ορίζονται με 

απόφαση του Προέδρου της κάθε Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΕΤΕΚ, αλλά και των 

δύο ανωτέρω Επιτροπών δύναται να συμμετέχει, δίχως δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του 

Συλλόγου Ελλήνων Ερευνητών. Επίσης, επιτρέπεται να καλούνται εμπειρογνώμονες, ειδικοί, 

καθώς και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, ανάλογα με το θέμα 

συζήτησης κάθε συνεδρίασης. 

6. Η Ολομέλεια του ΕΣΕΤΕΚ βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει τις αποφάσεις της σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο τόπος και ο 

χρόνος συνεδριάσεων της Ολομελείας, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, 

ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του ΕΣΕTEK. Οι συνεδριάσεις του ΕΣΕΤΕΚ δύναται να 

πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. 

7. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΤΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια 

(ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού μετά από τη σύμφωνη γνώμη του 

ΕΣΕΤΕΚ και με αντικείμενο τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα για την έρευνα, την 

τεχνολογία και την καινοτομία. Με την ίδια απόφαση ο Υπουργός ορίζει τον αριθμό των 

μελών των ΤΕΣ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους, 
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καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Ο αριθμός των 

μελών δεν απαιτείται να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ.  

8. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία του ΕΣΕΤΕΚ παρέχεται από 

τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή 

απασχόληση στον δημόσιο τομέα. 

9. Με απόφαση του Υπουργού, το ΕΣΕΤΕΚ δύναται να λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση για 

την εκτέλεση της αποστολής του. 

10. Η συμμετοχή στο ΕΣΕΤΕΚ είναι άμισθη και στη βάση εξυπηρέτησης του δημοσίου 

συμφέροντος. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης, καθώς και ημερήσιας αποζημίωσης 

των μελών του ΕΣΕΤΕΚ και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις, που προβλέπονται 

από τις κείμενες διατάξεις, καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ. 

11. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και 

Καινοτομίας» (ΕΣΕΚ), νοείται το ΕΣΕΤΕΚ.  

 

Άρθρο 144 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε 

γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση με το ανωτέρω άρθρο 156 και ιδίως τα 

άρθρα 11 και 12 του ν. 4310/2014, καθώς και τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4386/2016.  

 

 

Άρθρο 145 

Τροποποίηση Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, ο 

οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 (Α΄ 149) τροποποιείται ως εξής: 

«Το Ίδρυμα εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού Πειραιώς 254.» 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, ο 

οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 (Α΄ 149) προστίθεται στους σκοπούς του 

Ιδρύματος εδάφιο (β) ως εξής: 

«(β) η ανάπτυξη της έρευνας, η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη του 

ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, η σύνταξη ή η υποστήριξη στη σύνταξη μελετών 

ερευνητικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού, οικονομικού χαρακτήρα σε σχέση με 

τον Ελληνισμό, που θα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από το Κράτος, οργανισμούς ή 

άλλους φορείς και από το Ίδρυμα.»  

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, ο 

οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 (Α΄ 149) προστίθεται στα μέσα 

πραγμάτωσης των σκοπών του Ιδρύματος εδάφιο (θ) ως εξής: 

«(θ) τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ή μη ερευνητικά και εκπαιδευτικά 

προγράμματα, πράξεις και δράσεις, την εκπόνηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, την έκδοση βιβλίων και περιοδικών δελτίων, που σχετίζονται με τους 

σκοπούς του Ιδρύματος, την ερευνητική και μελετητική συνεργασία του Ιδρύματος με 
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αντίστοιχα ιδρύματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, τη συγκρότηση πληροφοριακών 

συνόλων, την ψηφιοποίηση του υλικού το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Ίδρυμα, με στόχο τη 

δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και την απονομή βραβείων σε συγγραφικά 

έργα που αναφέρονται στον Ελληνισμό.» 

 

 

Άρθρο 146 

Τροποποιήσεις στο π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) προστίθεται περίπτωση ε΄ 

ως εξής:  

«ε) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης ΓΓΕΤ» 

 

2. Μετά το άρθρο 16 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) προστίθεται άρθρο 16Α ως εξής:  

 

«Άρθρο 16Α 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΓΕΤ 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η διοικητική υποστήριξη και ο χειρισμός των 

υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ), η ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και των 

υλικοτεχνικών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:  

α) Τμήμα Α΄ Προσωπικού. 

β) Τμήμα Β΄ Διοικητικής μέριμνας. 

γ) Τμήμα Γ΄ Υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της ΓΓΕΤ. 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των 

Τμημάτων ως εξής:  

α) Το Τμήμα Α΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για:  

αα. Τον χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως 

προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, πλην των πειθαρχικών 

θεμάτων και των θεμάτων κινητικότητας.  

ββ. Τον χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως 

προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων του αρμοδίου για τα θέματα έρευνας και τεχνολογίας 

Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.  

γγ. Τον χειρισμό κάθε συναφούς θέματος. 

β) Το Τμήμα Β΄ Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για:  

αα. Την τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή και ηλεκτρονικού) της ΓΓΕΤ. 

ββ. Τη διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας και του λοιπού έντυπου 

και ηλεκτρονικού υλικού. 

γγ. Την επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). 

δδ. Την επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού εντός και εκτός της ΓΓΕΤ. 

εε. Την ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων. 
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στστ. Την ευθύνη για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων. 

ζζ. Τις ενέργειες για τη χωρΟ.Τ.Α.ξική κατανομή και στέγαση των Υπηρεσιών της ΓΓΕΤ σε 

συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και η μέριμνα για 

την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια της ΓΓΕΤ. 

ηη. Την υλοποίηση, και τον συντονισμό με το Τμήμα Γ΄ και την Τεχνική υπηρεσία της ΓΓΕΤ, 

των διαδικασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη και πυρασφάλεια των χώρων και των 

εγκαταστάσεων, τη φροντίδα για την καθαριότητα των κτιρίων της ΓΓΕΤ, καθώς και τη 

λειτουργία των συσκευών τηλεομοιοτυπίας και των φωτοτυπικών μηχανημάτων. 

θθ. Την παραλαβή και  βεβαίωση ενεργών λογαριασμών ΔΕΚΟ (ύδρευση, σταθερή 

τηλεφωνία, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) και τη διαβίβασή τους στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

ιι. Τις μελέτες και προτάσεις για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού, αναλωσίμων υλικών 

και πάγιου εξοπλισμού (ηλεκτρονικού και άλλου), καθώς και για κάθε είδους προμήθειες 

που αφορούν τη ΓΓΕΤ, όπως επίσης και τον προγραμματισμό για τεχνικά έργα. 

ιαια. Τη διαχείριση αναλωσίμων υλικών και πάγιου εξοπλισμού της ΓΓΕΤ. 

ιβιβ. Την ευθύνη της μελέτης, υπόδειξης και παρακολούθησης εφαρμογής μέτρων για την 

απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων 

εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας. 

ιγιγ. Την εξυπηρέτηση-πληροφόρηση του πολίτη. 

ιδιδ. Την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με 

αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου. 

γ) Το Τμήμα Γ΄ Υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της ΓΓΕΤ είναι 

αρμόδιο για:  

αα. Τη διαχείριση και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών που 

σχετίζονται με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

ββ. Την εποπτεία και την παρακολούθηση των εργασιών των φορέων που υλοποιούν και 

διαχειρίζονται Πληροφοριακά Συστήματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, 

γγ. Τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία με τον συντηρητή 

του τηλεφωνικού κέντρου. 

δδ. Την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των οικείων λογισμικών. 

εε. Την εκπροσώπηση της ΓΓΕΤ σε ομάδες του Υπουργείου για θέματα ΤΠΕ. 

στστ. Την υποστήριξη και εκπαίδευση του προσωπικού για θέματα ΤΠΕ. 

ζζ. Τη διαχείριση και συντήρηση των ενεργών συσκευών και των εξυπηρετητών του δικτύου 

της ΓΓΕΤ. 

ηη. Τη μέριμνα για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

ΓΓΕΤ και του βασικού Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών, 

Κλιματισμού -  Αερισμού, Ανελκυστήρων, κ.λπ.), σε συνεργασία με το τμήμα Β΄, την Τεχνική 

υπηρεσία της ΓΓΕΤ και τον συντηρητή του κτιρίου. 

θθ. Τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.» 
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Άρθρο 147 

 

Στην παράγραφο 10 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014, όπως έχει αντικατασταθεί από το 

άρθρο 21 του ν. 4386/2016, διαγράφεται το β΄ εδάφιο αυτής. Επομένως η εν λόγω 

παράγραφος διαμορφώνεται πλέον ως εξής:  

«Οι παραπάνω βαθμίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες θέσεις 

μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαμβάνονται από 

ερευνητές Γ΄, Β΄ ή Α΄ βαθμίδας αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντως νόμου.» 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Κ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 148                                                                                                                            

Τροποποίηση του β.δ. 748/1966  

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 1790) προστίθεται περίπτωση 

(ιε) ως εξής: 

«(ιε) Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεως.» 

 

 

Άρθρο 149 

Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (Α΄202), ως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 39 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 «2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων, που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο, επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου 

του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, 

το ΣΔΟΕ, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και από τις ελεγκτικές 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των 

Περιφερειών και κάθε άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Για την 

εφαρμογή του παρόντος παρέχεται η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τα άρθρα 159-162 

του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58) ή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνεται 

απαραίτητη.» 

 

 

Άρθρο 150 

Τροποποίηση του ν. 4072/2012 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 189 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο φορέας απονομής του σήματος τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που διασφαλίζουν 

ότι έχει τη διοικητική συγκρότηση και την τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία για την απονομή 
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του Σήματος και τη διενέργεια ελέγχων για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Ως φορείς 

απονομής του Σήματος μπορούν να οριστούν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι 

αναφέρονται στον εκάστοτε Κανονισμό απονομής. Οι ιδιωτικοί φορείς πρέπει να είναι 

διαπιστευμένοι κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065 για το αντίστοιχο τεχνικό 

αντικείμενο που καθορίζεται από το ΕΣΥΔ.» 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012 προστίθεται εδάφιο ως 

εξής: 

«Για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του Σήματος σε προϊόντα, τα οποία έχουν 

ενταχθεί στο σύστημα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (Π.Ο.Π.), 

προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) ή εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων 

προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η έκδοση Κανονισμού του άρθρου 187 ή η 

καταβολή τελών στον φορέα απονομής. Απαιτείται μόνον υποβολή της αίτησης εκ μέρους 

του ενδιαφερομένου προς τον φορέα, ο οποίος εντάσσει τους ενδιαφερόμενους στο μητρώο 

εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π.». 

3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«γ) Δήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται με τον 

Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 187. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία 

φέρουν νόμιμα τις ενδείξεις Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π. αρκεί η αναφορά της απόφασης περί 

ένταξης του ενδιαφερομένου στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων 

χρήσης των εν λόγω ενδείξεων.» 

Άρθρο 151 

Τροποποίηση του ν. 3299/2004 

 

Η περίπτωση Ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 (Α΄ 261), αντικαθίσταται 

ως εξής:  

«Ε. 1. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για 

την εξασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης και του δημοσίου συμφέροντος. Αν 

διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι 

αποσιωπήθηκαν τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της 

υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή στη με διαφορετικούς 

όρους υπαγωγή του ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσής του: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί 

το επενδυτικό σχέδιο, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται τυχόν 

χορηγηθείσα ενίσχυση ή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή σύμφωνα με την υποπερίπτωση iii 

της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, β) εάν έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό 

σχέδιο, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης. 

2. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν εφαρμόζονται:  

α. Αν υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μη νόμιμα παραστατικά δαπανών, των οποίων η μη 

νόμιμη αξία δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και η ενίσχυση που αφορά 

στη μη νόμιμη αξία αυτών δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% επί της συνολικής ενίσχυσης που 

αφορά στο επενδυτικό σχέδιο. Τα παραστατικά αυτά, κατά το μέρος της μη νόμιμης αξίας 

τους, δεν πιστοποιούνται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το επενδυτικό 
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σχέδιο ολοκληρώνεται με επιβολή κύρωσης ίσης με το διπλάσιο ποσό της ενίσχυσης που 

αντιστοιχεί στη μη νόμιμη αξία των παραστατικών. Η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει 

περιπτώσεις πλαστών παραστατικών ή στοιχείων. Αν κατά το χρόνο διαπίστωσης των 

παραβάσεων η ενίσχυση έχει καταβληθεί, το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο διπλάσιο 

της μη νόμιμης αξίας των σχετικών παραστατικών ανακτάται. Η παρούσα διάταξη έχει 

εφαρμογή για τις διαπιστώσεις που λαμβάνουν χώρα από όργανα που είναι κατά νόμο 

αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων, μετά την πρώτη εφαρμογή της. 

β. Αν κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης καλύφθηκε νόμιμα η ιδία συμμετοχή και 

τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται 

είτε η μερική παρακράτηση, είτε η μερική επιστροφή της ενίσχυσης, το ύψος της οποίας δεν 

μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 10% της εγκριθείσας ενίσχυσης. Για την εκτίμηση του 

τελικού ύψους της μερικής παρακράτησης ή επιστροφής της ενίσχυσης λαμβάνονται υπόψη 

οι ειδικότερες περιστάσεις στη βάση κριτηρίων, όπως ο βαθμός ολοκλήρωσης της επένδυσης 

σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής και ο χρόνος διαπίστωσης των 

παραβάσεων.  

3. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις ρυθμίσεις των 

παραγράφων 4 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8).» 

 

Άρθρο 152 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. 

 

 

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

«Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66), η Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το δε 

ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρεία, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των 

μετοχικών του δικαιωμάτων από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, δεν επιτρέπεται να κατέλθει του 50% και μιας επιπλέον μετοχής επί του 

συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.» 

 

Άρθρο 153 

Τροποποίηση του ν. 4548/2018 

 

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) αντικαθίσταται 

ως εξής: «β) των εταιρειών που προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου». 

 

 

 

 

Άρθρο 154 

Διακριτικός τίτλος για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) 
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Στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208) η ημερομηνία «31.05.2019» 

αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, από την ημερομηνία «31.12.2019». 

 

Άρθρο 155 

Διατάξεις για το Ελληνικό 

 

Εγκρίνεται ως κατάλληλη θέση για τη μετεγκατάσταση και προσωρινή λειτουργία του 

Κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) που ευρίσκεται εντός του 

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τη χωροθέτηση που έγινε με 

την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 3164/2003 (Α΄ 176), το τμήμα του νεκροταφείου του 

Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, επί της οδού Αθανασίου Διάκου, επιφάνειας 3.338 τ.μ., 

που εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον 

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η 

λειτουργία του παραπάνω ΣΜΑ επιτρέπεται μόνο στη θέση που καθορίζεται με την παρούσα 

διάταξη και μέχρι την τροποποίηση του υφισταμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 

της περιοχής ή τη θεσμοθέτηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ). Εάν η τροποποίηση του ΓΠΣ 

ή η θεσμοθέτηση του ΤΧΣ δεν πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) 

ετών που εκκινεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο ΣΜΑ παύει να λειτουργεί 

νομίμως. 

 

Άρθρο 156 

Ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και ΙΙΒΕΑΑ 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 73 του ν. 4610/2019 τροποποιείται ως εξής: 

«6. α) Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών 

Η περίπτωση 11 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄  83), αντικαθίσταται ως εξής: 

«11. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών για τα οποία ως προς τα ζητήματα που 

αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές, ωράριο, άδειες 

κ.λπ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά 

θέματα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ειδικού θεσμικού πλαισίου που τα διέπουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις του 

παρόντος.» 

β) Λειτουργία του ΙΙΒΕΑΑ 

2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 

(Α΄ 83), προστίθεται η εξής παράγραφος Ε΄: 

«Ε. Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών διέπεται από τις διατάξεις του 

παρόντος ως προς: 

αα) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού 

προσωπικού, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού και τα πάσης φύσεως ζητήματα που 
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αφορούν το ερευνητικό προσωπικό και το ειδικό τεχνικό προσωπικό (π.χ. ωράριο, άδειες, 

κ.λπ.), 

ββ) την κάλυψη των δαπανών για τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού, 

γγ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων, 

δδ) την αξιολόγηση του Ιδρύματος, των συλλογικών και μονομελών οργάνων του και του 

ερευνητικού και λοιπού προσωπικού του, 

εε) τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.  

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου του 

Ιδρύματος». 

γ) Εποπτεία και οργάνωση του ΙΙΒΕΑΑ 

Για την εποπτεία του ΙΙΒΕΑΑ, τον Επιστημονικό Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον 

Πρόεδρό του ισχύουν τα εξής:  

αα) Εποπτεία. Στο άρθρο 3 του π.δ. 420/1991 (Α΄ 153) η φράση «την Ακαδημία Αθηνών και 

τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» αντικαθίσταται από τη φράση «την 

Ακαδημία Αθηνών και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

ββ) Επιστημονικός Διευθυντής.  

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. 420/1991(Α΄ 153), όπως αυτή αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 2 του π.δ. 138/2013 (Α΄ 221), αντικαθίσταται ως εξής: 

«2.Α. Για τον συντονισμό όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΙΙΒΕΑΑ και τη 

δημιουργία των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν στρατηγικές και αναπτυξιακές 

κατευθύνσεις για την έρευνα, σύμφωνα με τις διεθνείς προτεραιότητες και τις ανάγκες της 

επιστήμης, θεσμοθετείται θέση Επιστημονικού Διευθυντή. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του 

ΙΙΒΕΑΑ έχει τα προσόντα διευθυντή ερευνητικού κέντρου του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 

(Α΄ 258).  

Β. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ιδρύματος έχει τα εξής καθήκοντα: 

i) Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου εισηγείται στο διοικητικό 

συμβούλιο, στο οποίο παρίσταται άνευ ψήφου, το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα 

του Ιδρύματος και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό, με βάση τις επιμέρους προτάσεις 

των κέντρων έρευνας και το σχέδιο δράσης του ΙΙΒΕΑΑ, 

ii) εποπτεύει την υλοποίηση του επιστημονικού έργου του Ιδρύματος, 

iii) ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 

ΙΙΒΕΑΑ ή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

Γ. Για την πλήρωση της θέσης του Επιστημονικού Διευθυντή ακολουθείται η διαδικασία του 

άρθρου 16 του ν. 4310/2014. 

γγ) Διοικητικό Συμβούλιο. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 υπό α) και β) του άρθρου 6 του 

π.δ. 420/1991, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 73 του                     

ν. 4610/2019, αντικαθίστανται ως εξής:  

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ είναι επταμελές και αποτελείται από τακτικά μέλη της 

Ακαδημίας Αθηνών. Τα πέντε (5) μέλη εκλέγονται από την Τάξη των Θετικών Επιστημών της 

Ακαδημίας Αθηνών μεταξύ των μελών της Τάξης, κατά προτεραιότητα ιατροί και βιολόγοι 

και, αν αυτοί δεν επαρκούν, Ακαδημαϊκοί συναφών κλάδων. Τα λοιπά δύο μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών. Η θητεία 
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του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής με δυνατότητα επανεκλογής. Μετά την εκλογή 

των επτά μελών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Η εκλογή και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

επικυρώνονται με απόφαση του Υπουργού, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων 

αυτών.» 

δδ) Πρόεδρος Δ.Σ..  

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του π.δ. 420/1991 (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και προβαίνει 

στην έκδοση οποιασδήποτε πράξεως που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία 

του Ιδρύματος. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, 

αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος ασκεί 

ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: 

i) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και έναντι 

παντός τρίτου. 

ii) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις 

συνεδριάσεις του. 

iii) Εποπτεύει την πορεία των οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων του Ιδρύματος. 

iv) Προΐσταται των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. 

v) Μεριμνά για τη στελέχωση του Ιδρύματος με το αναγκαίο προσωπικό. 

vi) Μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων και την αξιοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος. 

vii) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, τον υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και παρακολουθεί την εκτέλεσή του. 

viii) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου ή 

μεταβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάσει αρμοδιότητά του σε άλλο μέλος του Δ.Σ. Μπορεί 

επίσης να εξουσιοδοτήσει τους Διευθυντές των Κέντρων Έρευνας, τον Γενικό Διευθυντή, τους 

Διευθυντές ή τους προϊσταμένους των λοιπών οργανικών υπηρεσιακών μονάδων να 

υπογράφουν με εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του. 

δ) Εσωτερικός Κανονισμός 

5. Το άρθρο 12 του π.δ. 420/1991 αντικαθίσταται ως εξής: 

«12. Το ΙΙΒΕΕΑ οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Οργανισμό και 

Εσωτερικό Κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4310/2014, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 ν. 4429/2016 (Α΄ 199) και το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που 

το διέπει.» 

2. Εκτός από τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες με το παρόν άρθρο διατάξεις του          

π.δ. 420/1991, οι λοιπές διατάξεις του διατάγματος αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί, 

διατηρούνται σε ισχύ.  

3. Μέχρις ότου δημοσιευθεί η κυρωτική υπουργική απόφαση για το εκλεγόμενο βάσει των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λειτουργεί ανασυγκροτούμενο 

το κατά το άρθρο 19 του ν. 4598/2019 και την Υπουργική Απόφαση 82792/Ζ1 της 24.05.2019 

(ΦΕΚ – Τεύχ. ΥΟΔΔ 370/11.6.2019) επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον 
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Πρόεδρο ή, τούτου κωλυομένου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Αντιπρόεδρο. Μετά τη 

δημοσίευση της παραπάνω υπουργικής απόφασης για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το 

άρθρο 19 του ν. 4598/2019 καταργείται. 

4. Καταργείται η περίπτωση εε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του ν. 4610/2019 και 

επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 7 του π.δ. 420/1991. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος. 

 

Άρθρο 157 

Eπείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές 

 

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται άμεση ανάγκη εκτέλεσης τεχνικών εργασιών για 

επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές οι οποίες 

στεγάζουν υπηρεσίες Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων αυτών, τα οποία είτε τα 

ίδια είτε τα συστεγαζόμενα ή συνεργαζόμενα με αυτά σε κοινές δράσεις δεν διαθέτουν, 

τεχνική υπηρεσία ή η τεχνική υπηρεσία τους δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που 

προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), είναι δυνατή 

με προγραμματική σύμβαση η ανάθεση της ανάληψης καθηκόντων αναθέτουσας αρχής σε 

τεχνικό σύμβουλο που πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια τεχνικής επάρκειας. Ο τεχνικός 

σύμβουλος αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την 

επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων των απαιτούμενων έργων ή μελετών κατά παρέκκλιση 

των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 158 

Τροποποιήσεις των ν. 4339/2015, 2664/1998, 2328/1995, 1746/1988 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) προστίθενται δύο 

εδάφια ως εξής: 

«Επίσης, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης δεν ισχύει για τις μετοχές ή μερίδια που ανήκουν 

σε ή ελέγχονται από: α) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), 

όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από 

Εποπτικές Αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από το εάν είναι 

εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές, β) Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων 

(Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών-

μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές και γ) 

Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - μέλη του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγμένοι 

σε ρυθμιζόμενες αγορές. Οι εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στους 

νομίμως λειτουργούντες παρόχους περιεχομένου εθνικής εμβέλειας, μέχρι την ολοκλήρωση 

της αδειοδότησης για τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους.». 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233) 

αντικαθίσταται ως εξής:  
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«Επίσης, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις μετοχές ή μερίδια των εισηγμένων στις 

ρυθμιζόμενες αγορές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών, καθώς και για τις μετοχές που 

ανήκουν σε ή ελέγχονται από: α) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες 

(Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι 

εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα 

από το εάν είναι εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές, β) Οργανισμούς Εναλλακτικών 

Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των 

κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές και γ) 

Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - μέλη του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγμένοι 

σε ρυθμιζόμενες αγορές». 

3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) μετά το εδάφιο «Οι εταιρείες 

αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου.» προστίθεται 

εδάφιο ως εξής:  

«Επίσης, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης δεν ισχύει για τις μετοχές ή μερίδια που ανήκουν 

σε ή ελέγχονται από: α) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), 

όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από 

Εποπτικές Αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από το εάν είναι 

εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές, β) Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων 

(Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών-

μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές και γ) 

Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - μέλη του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγμένοι 

σε ρυθμιζόμενες αγορές.» 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988 (Α΄ 2) προστίθεται εδάφιο 

ως εξής:  

«Επίσης, η υποχρέωση ονομαστικοποίησης δεν ισχύει για τις μετοχές ή μερίδια που ανήκουν 

σε ή ελέγχονται από α) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), 

όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από 

Εποπτικές Αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από το εάν είναι 

εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές, β) Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων 

(Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών-

μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές και γ) 

Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη - μέλη του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγμένοι 

σε ρυθμιζόμενες αγορές.» 
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5. Η περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα 

εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές 

ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιριών, που κατέχουν άδεια 

λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή 

παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και ραδιοφωνικών 

σταθμών, όπως και των βασικών μετόχων αυτών, με την εξαίρεση των βασικών μετόχων που 

εμπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015, καθώς και των μετόχων 

αυτών.»  

6. Η περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι 

και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι 

διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιριών, που 

εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα 

πανελλήνιας κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών, με την εξαίρεση των 

βασικών μετόχων που εμπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015, καθώς 

και των μετόχων αυτών.» 

 

 

 

 

Άρθρο 159 

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία δραστηριοτήτων και την προστασία του καταναλωτή 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3345/2005 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους 

τους, που λειτουργούν στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και στη Βαρβάκειο Αγορά του Δήμου 

Αθηναίων, καθώς και για όσα ανήκουν στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) 

και λειτουργούν στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ 

Α.Ε.), δεν απαιτείται χορήγηση άδειας νομιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 

αυτοτελούς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.» 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 τροποποιείται αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στο ΣΥΚΕΑΑΠ διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση, με διετή θητεία, υπάλληλοι της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με προϋπηρεσία σε οργανική 

μονάδα με κυρωτικές αρμοδιότητες και δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Ποιότητας (Μετρολογία) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για 

κατ΄ αρμοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο.» 

3. Στο άρθρο 78 του ν. 4442/2016 προστίθενται οι παράγραφοι 3 έως 6 ως εξής: 

«3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι χώροι παιδικής αναψυχής. 

Ως τέτοιοι ορίζονται οι χώροι στους οποίους παρέχεται ευρύ φάσμα υπηρεσιών ψυχαγωγίας 
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σε παιδιά και τις οικογένειες ή τους συνοδούς τους. Οι χώροι παιδικής αναψυχής μπορούν 

να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια δράσης, παιχνιδοκατασκευές, 

εκθέματα και χώρους εκθέσεων εκπαιδευτικής ή μη φύσης, εκθέσεις ζώων - ενυδρεία, 

διαδραστικές δραστηριότητες και διαδραστικούς χώρους, χώρους παραστάσεων και 

προβολών, χώρους για πάρτι και εκδηλώσεις, καθώς και πωλητήρια.  

4. Οι χώροι παιδικής αναψυχής είναι υπαίθριοι ή στεγασμένοι ή βρίσκονται εντός κτηρίων, 

σε οικόπεδα ή γήπεδα, και λειτουργούν αυτοτελώς ή συμπληρωματικά προς άλλες χρήσεις. 

5. Η λειτουργία των χώρων παιδικής αναψυχής υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα 

με το άρθρο 7, η οποία χορηγείται από την κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια. Με απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας τους, 

συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των αναγκαίων προτύπων, καθώς και τα 

δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης, οι αναγκαίοι όροι για την 

έκδοση της, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης μέσω του ΟΠΣ-

ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα 

που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης στον φορέα άσκησης 

οικονομικής δραστηριότητας.  

6. Αναψυκτήρια και χώροι εστίασης που λειτουργούν σε χώρους παιδικής αναψυχής 

αδειοδοτούνται αυτοτελώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας.» 

 

 

 

Άρθρο 160 

Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιμένων 

 

Ως «Αρχή Σχεδιασμού» που προβαίνει στην εκπόνηση Σχεδίου ή Προγράμματος κατά την 

έννοια των οριζομένων στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 107017 

(Β΄ 1225/2006) ορίζεται: 

α) Ο ίδιος ο φορέας, στην περίπτωση των λιμένων που φορέας διαχείρισής τους είναι Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Ανώνυμη Εταιρεία Oργανισμού Λιμένα που την πλειοψηφία 

των μετοχών της κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).  

β) Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στην περίπτωση των 

λιμένων που φορέας διαχείρισής τους είναι Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας μέτοχος είναι το 

ΤΑΙΠΕΔ, αλλά την πλειοψηφία των μετοχών της κατέχει ιδιώτης επενδυτής. Η λειτουργία του 

ΤΑΙΠΕΔ όταν ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασμού» χρηματοδοτείται από τα έσοδά του.  

 

 

 

 

 

Άρθρο 161 
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Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Στο άρθρο 53 του ν. 4314/2014 (Α΄265) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ), η 

οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό την 

ανάληψη διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και την υλοποίηση 

πράξεων αποκλειστικά στους εν λόγω τομείς. Η Ειδική Υπηρεσία έχει, επιπλέον, τις 

αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και δύναται, με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ή άλλου 

τομεακού ή περιφερειακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν 

λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων και μη στους τομείς βιομηχανίας, 

εμπορίου και προστασίας καταναλωτή, ή και την υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ - ΒΕΚ, 

διαρθρώνεται σε τέσσερις μονάδες, ως εξής: (α) Μονάδα Α΄: Προγραμματισμού και 

Αξιολόγησης, (β) Μονάδα Β1: Διαχείρισης Πράξεων, (γ) Μονάδα Β2: Υλοποίησης Πράξεων, 

(δ) Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.» 

2. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» (ΕΔ Ε και ΠΚ), η οποία 

αναδιαρθρώθηκε με την κ.υ.α. 47677/ΕΥΘΥ 489/2016 (Β΄ 1406) καταργείται. Το πάσης 

φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις οργανικές μονάδες της 

ΕΔ Ε και ΠΚ που καταργείται με το προηγούμενο εδάφιο μεταφέρεται στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και 

υπηρετεί σε αυτήν. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο οργανισμός και οι 

αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και των μονάδων της. Η στελέχωση της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ γίνεται 

σύμφωνα με τα άρθρα του Κεφαλαίου Θ΄ του Μέρους Ι του ν. 4314/2014. Μετά την έκδοση 

της ανωτέρω υπουργικής απόφασης προκηρύσσεται η πλήρωση των θέσεων ευθύνης της 

ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4314/2014. 

4. Η παύση λειτουργίας της ΕΔ Ε και ΠΚ και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ 

πραγματοποιείται μετά την τοποθέτηση των προϊσταμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 

και όχι αργότερα από τις 31.12.2019 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Συγχρηματοδοτούμενες από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 

πράξεις, καθώς και πράξεις χρηματοδοτούμενες από το εθνικό ΠΔΕ, που υλοποιούνται από 

την ΕΔ Ε και ΠΚ που καταργείται με την παράγραφο 2, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την 

ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές. Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αναλαμβάνει επιπλέον τυχόν 

ενέργειες που προκύπτουν ως απόρροια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΔ Ε και ΠΚ 

κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 

 

Άρθρο 162 
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Τροποποιήσεις του ν. 4512/2018 

 

Η παράγραφος 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής: 

«18. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού 

Δημοσίου της παραγράφου 15, και των οικονομικών υποχρεώσεων της 

παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία 

διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, με βάση τη διάταξη της 

παραγράφου 17 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της 

παραγράφου 17, η διαπίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, ή και η άνω των 

εξήντα (60) ημερών καθυστέρηση καταβολής ή ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών 

εισφορών, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες. Προσωρινή 

ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης 

ανάκλησης, οικονομικών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της 

σύμβασης από την ΕΕΕΠ.» 

 

Άρθρο 163 

Αρμοδιότητα έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων 

 

To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69ΙΒ του ν. 4387/2016, που προστέθηκε με 

το άρθρο 51 του ν. 4445/2016 τροποποιείται και διαμορφώνεται, ως εξής: 

 

«1.Η αρμοδιότητα της έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων που ασκούσαν οι υπηρεσίες 

των άρθρων 69 Α΄ έως και 69 ΙΑ΄ του ν. 4387/2016 και πλέον έχουν μεταφερθεί στην κεντρική 

υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., ασκείται από αυτές μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Οργανισμού του 

Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με το π.δ 8/2019 (Α΄ 8), με την επιφύλαξη 

όσων ορίζονται διαφορετικά. Η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας που προβλέπεται από τις 

διατάξεις των άρθρων 17, 18, 20, 21, 25 και 27 του π.δ. 8/2019 αναστέλλεται κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα.  

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από τη δημοσίευσή της.  

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , μετά από πρόταση του 

Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να προστίθενται ή να καταργούνται αρμοδιότητες των 

οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και να μεταφέρονται υφιστάμενες τέτοιες μεταξύ 

των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α.. 

 

2. Οι Υπηρεσίες των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών 

οι οποίες ασκούσαν αρμοδιότητες που δεν περιγράφονται στις οργανικές μονάδες του 

Ε.Φ.Κ.Α., διατηρούνται σε ισχύ ως Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. με την ίδια οργανωτική δομή, 

αρμοδιότητες και προσωπικό. 

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , μετά από πρόταση του 

ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται οι υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους. 
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Άρθρο 164 

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και 

του ν. 3908/2011 (Α΄8) 

 

1. Στο δεύτερο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 

του ν. 4399/2016 (Α` 117) οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 

Δεκεμβρίου 2020». 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 

4399/2016 οι λέξεις «31ης Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31ης 

Δεκεμβρίου 2020». 

3. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) οι λέξεις 

«31η Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2020». 

4. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 

οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020». 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΚΑ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Άρθρο 165 

Τροποποίηση του ν. 4478/2017 (Α΄ 91) 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 4478/2017 αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. H Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθά το θύμα 

να κατανοεί και να γίνεται κατανοητό, από την πρώτη επαφή και σε κάθε περαιτέρω 

αναγκαία επικοινωνία του, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, καθώς και να κατανοεί τις 

πληροφορίες που παρέχονται από τις αρχές αυτές. 

2. Σε κάθε επικοινωνία της με το θύμα, η Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί 

γλώσσα απλή και κατανοητή, προφορικά ή γραπτά. Στις επικοινωνίες αυτές λαμβάνονται 

υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, ιδίως, η ηλικία, η ωριμότητα, οι 

πνευματικές και διανοητικές ικανότητες, το μορφωτικό επίπεδο, η γλωσσική επάρκεια, τυχόν 

προβλήματα ακοής ή όρασης ή τυχόν αναπηρία, καθώς και η έντονη συναισθηματική 

φόρτιση αυτού, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν την ικανότητά του να κατανοεί ή να 

γίνεται κατανοητό. Για αυτό το σκοπό διατίθεται οδηγός δικαιωμάτων διατυπωμένος στις 

πιο συχνά καθομιλούμενες γλώσσες, καθώς και στη γραφή Mπράιγ (Braille).». 
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2. Στον τίτλο του άρθρου 59 του ν. 4478/2017 μετά τις λέξεις «άρθρο 6» προστίθενται οι 

λέξεις «και 11 παρ. 3» και στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 

μετά τη λέξη «βουλεύματος» προστίθεται η φράση:  

«, καθώς και το δικαίωμά του να λαμβάνει πληροφορίες προκειμένου να αποφασίσει αν θα 

ζητήσει να επανεξετασθεί η απόφαση μη άσκησης δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας». 

3. Μετά το άρθρο 63 του ν. 4478/2017 προστίθεται άρθρο 63Α που έχει ως εξής: 

«Άρθρο 63Α 

Επιστροφή περιουσιακών στοιχείων 

(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ) 

Τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κατασχέθηκαν κατά την ποινική διαδικασία και κρίθηκε 

ότι πρέπει να αποδοθούν στα θύματα, επιστρέφονται σε αυτά αμελλητί, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.» 

4. Στον τίτλο του άρθρου 65 του ν. 4478/2017 μετά τη λέξη «δράστη» τίθεται τελεία και 

προστίθενται οι λέξεις «Προστασία θυμάτων και οικείων τους» και οι λέξεις «άρθρο 19» 

αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρα 18 και 19». Στο τέλος του ιδίου άρθρου προστίθεται 

παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:  

«3. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της υπεράσπισης, τα μέτρα που προβλέπονται στον 

παρόντα νόμο, καθώς και σε ειδικούς νόμους για την προστασία των θυμάτων από 

δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και εκφοβισμό, από τους κινδύνους 

ψυχικής, συναισθηματικής ή ψυχολογικής βλάβης, και για την προστασία της αξιοπρέπειας 

των θυμάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή της κατάθεσής τους, καθώς και οι διαδικασίες 

για τη σωματική προστασία των θυμάτων μπορούν να εφαρμόζονται και για την προστασία 

των οικείων τους.» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  

Άρθρο 166 

Κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης 

 

1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από 

το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 4 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης 

ως εξής: 

 α) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των 

Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού: μέσω 

εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την 

εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική 

Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις»). 

β) στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και 

Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των 

Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με 

την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από 

τις οικείες διατάξεις. 

2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το 

αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων 

επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, ως εξής: 

αα) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι., των 

Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε. μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό 

επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν 

αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.),  

ββ) στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την 

επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις 

οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού 

εισακτέων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

β) Η περίπτωση α΄ εφαρμόζεται για υποψηφίους που: 

αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις 

τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή 

ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή 

τους από τη Β΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Β΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την 

αποφοίτησή τους από την Α΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και μετά την αποφοίτησή 

τους από την Β΄ ή την Α΄τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής 

τους στις τάξεις αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία του ενός 

γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω 

του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή 

γγ) εγγράφονται στη Β΄ ή στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 

25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης 
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ή δδ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός 

της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή. 

 γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 

β΄, μπορούν εναλλακτικά να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος 

αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων ημερήσιου ΓΕ.Λ., με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς. 

3. Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. με την έναρξη του σχολικού έτους 

και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας 

Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του 

προηγούμενου διδακτικού έτους. Έκαστος μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα 

Μαθημάτων Προσανατολισμού. 

Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά 

Πεδία σύμφωνα με το άρθρο 4Α του παρόντος νόμου. 

4. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την 

ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, 

συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το 

επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. 

5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα εξής:  

α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα 

τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου 

της Γ΄ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ` εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά 

εξεταζόμενων μαθημάτων,  

β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για 

την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που 

θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται 

πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία 

τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της 

συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με 

την περίπτωση α΄, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών 

μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 

του ν. 4589/2019 (Α΄13). 

γ) αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε 

περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα, εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα 

που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις 

άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.» 
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2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με 

την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται: 

α) Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων 

για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, 

μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

β) Ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς 

βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται. 

γ) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των 

υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς 

και των αποφοίτων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

δ) μετά από πρόταση των οικείων Τμημάτων και Σχολών, τα Τμήματα και οι Σχολές, για την 

εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή 

υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι 

υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται. 

ε) Ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των ειδικών μαθημάτων, των 

μουσικών μαθημάτων, των πρακτικών δοκιμασιών ή υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία 

υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και 

εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

στ) Η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 στα 

Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται έως τα μέσα Μαΐου 

του κάθε σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού 

έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2010, η ανωτέρω 

απόφαση κατάταξης εκδίδεται έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019.  

ζ) Ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των 

Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται έως τα 

μέσα Απριλίου κάθε έτους ύστερα από γνώμη των Τμημάτων και ισχύει για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους.  

η) Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: αα) 

άρθρο 34 του ν. 2725/ 1999 (Α΄ 121), ββ) παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 

188) και γγ) άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156). 

θ) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που 

αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον 

τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των 

θεμάτων, τον τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών 
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κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των 

γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών 

κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών. 

ι) Η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την 

οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

ια) Ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών.  

ιβ) Οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων και των 

πρακτικών δοκιμασιών. 

ιγ) Ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των δηλώσεων προτίμησης 

υποψηφίων (μηχανογραφικό), τα κριτήρια ισοβαθμίας, η κατάρτιση των πινάκων 

εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία Τμήματα ή 

Σχολές εισαγωγής. 

ιδ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των 

διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

ιε) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.» 

3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 καταργείται και οι παράγραφοι 12, 

13 και 14 αναριθμούνται σε 11, 12 και 13. 

 

Άρθρο 167 

Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών 

εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020 

 

1. Στο άρθρο 13Γ του ν. 4186/2013, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 

100 του ν. 4610/2019, μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1A ως εξής: 

«1A. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 οι απόφοιτοι της παραγράφου 1, οι οποίοι 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων γενικού λυκείου 

μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε α) με τους όρους και προϋποθέσεις, 

που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020 είτε β) με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη 

και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019. Η επιλογή θα γίνει κατά την 

περίοδο υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων των υποψηφίων γενικού λυκείου. 

Οι υποψήφιοι, που θα επιλέξουν να εξεταστούν σύμφωνα με την περίπτωση β) του πρώτου 

εδαφίου θα διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των σχολών και τμημάτων, που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1. Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού οριστικοποιηθεί 

ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα 

που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά 

προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του 

σχολικού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω ποσοστό θα αποδοθεί στα κατά περίπτωση 
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συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής 

για τα Τμήματα και τις Σχολές που τα αφορούν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.»  

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, το οποίο προστέθηκε με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, καταργείται και η παράγραφος 5 του 

άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 αναριθμείται σε 4.  

 

Άρθρο 168 

Ρυθμίσεις για τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία 

 

1. Το άρθρο 83 του ν. 4610/2019 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Η εγγραφή των μαθητών των πειραματικών σχολείων στους ομίλους γίνεται με αίτηση 

των ασκούντων τη γονική μέριμνα προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των μαθητών 

στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες που υπάγονται 

στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του πειραματικού 

σχολείου, κατόπιν αίτησης των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο 

συγκεκριμένο πειραματικό σχολείο για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι 

μαθητές, μπορούν να εγγραφούν με την ίδια διαδικασία σε ομίλους άλλου πειραματικού 

σχολείου, εφόσον αυτοί λειτουργούν.» 

β) Η παρ. 4 καταργείται. 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς του άρθρου 74, εντάσσονται σε ομάδα 

σχολείων του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 και υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης.» 

3. α) Η παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 α) Γνωμοδοτεί για τη μετατροπή σχολείου ως πειραματικού. 

β) Γνωμοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας ως πειραματικής. 

γ) Γνωμοδοτεί για τον χαρακτηρισμό τμήματος ή τμημάτων σχολείου ως πειραματικών. 

δ) Γνωμοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα πειραματικά σχολεία. 

ε) Γνωμοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα 

πρότυπα γυμνάσια. 

στ) Γνωμοδοτεί για τη συνεργασία πειραματικών και πρότυπων σχολείων με Α.Ε.Ι. ή 

ερευνητικούς φορείς. 
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ζ) Γνωμοδοτεί για την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος 

σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος. 

η) Επιλύει οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία των ομίλων και δεν 

προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

θ) Γνωμοδοτεί για την διάθεση των εκπαιδευτικών των οποίων παρατάθηκε η θητεία, 

εφόσον πλεονάζουν στο πειραματικό ή πρότυπο σχολείο όπου υπηρετούν, σε άλλο 

πειραματικό ή πρότυπο σχολείο για κατά προτεραιότητα κάλυψη λειτουργικών κενών ή για 

την κάλυψη αναγκών που έχουν σχέση με τους σκοπούς των πρότυπων και πειραματικών 

σχολείων στην ίδια περιφέρεια που ανήκει το πρότυπο ή πειραματικό σχολείο. Αν ο 

εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να υπηρετήσει με την παραπάνω διαδικασία, τότε τίθεται στη 

διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Σε αυτή την περίπτωση διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την 

παράταση της θητείας του στο συγκεκριμένο πρότυπο ή πειραματικό σχολείο. 

ι) Γνωμοδοτεί για τη διάθεση εκπαιδευτικών των οποίων ανανεώθηκε η απόσπαση σε 

πρότυπο ή πειραματικό σχολείο, εφόσον πλεονάζουν, για την κάλυψη λειτουργικών κενών 

σε άλλο πρότυπο ή πειραματικό σχολείο. Αν οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να πλεονάζουν, 

επιστρέφουν στη θέση από την οποία αποσπάστηκαν.  

ια) Διαβιβάζει στα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τα λειτουργικά κενά και είναι αρμόδια για 

την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 76.» 

β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν την ισχύ των παραγράφων 4,5 και 6 

του άρθρου 76 του ν. 4610/2019.  

4. Το άρθρο 96 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 96 

1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται 

συμπληρωματικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των 

υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία. Με την απόφαση 

αυτή καθορίζονται και οι σχετικές λεπτομέρειες της ρύθμισης.» 

5. Μεταβατικά και έως την συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 

95 ν. 4610/2019, αυτά συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και λειτουργούν νομίμως με τα εξής μέλη: 

α) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ως Πρόεδρο. 

β) Τον διευθυντή ή τους διευθυντές του οικείου πειραματικού ή πρότυπου σχολείου.  

γ) Έναν (1) εκπαιδευτικό του πειραματικού ή του πρότυπου σχολείου, κατά περίπτωση, ο 

οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου εντός σαράντα οκτώ ωρών 
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από την περιέλευση σε αυτόν του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης 

της ως άνω προθεσμίας, ως μέλος ορίζεται εκπαιδευτικός του σχολείου.  

δ) Τον υπεύθυνο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του πειραματικού ή του πρότυπου 

σχολείου. 

Η επιλογή των προσώπων γίνεται σύμφωνα με τα προσόντα που ορίζονται στην 

87633/Δ6/21.5.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 

2190). 

Η λήξη της κατά τα ανωτέρω μεταβατικής συγκρότησης και λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Σ. και η 

έναρξη της κατά το άρθρο 95 ν. 4610/2019 συγκρότησή τους διαπιστώνονται με απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

6. Τα ΕΠ.Ε.Σ. που συγκροτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 5 ασκούν όλες τις κατά νόμον 

αρμοδιότητες των υπό συγκρότηση με τη διαδικασία του άρθρου 95 του ν. 4610/2019 

ΕΠ.Ε.Σ..  

7. Από τις 9.8.2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του 

 ν. 4623/2019 (Α΄ 134), τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4610/2019 εφαρμόζονται και στα 

πρότυπα σχολεία.  

 

Άρθρο 169 

Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) 

 

Στο π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, οι οποίες καταργήθηκαν με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 98 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), επαναφέρονται σε ισχύ ως εξής:  

«3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο 

κράτους - μέλους ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου 

κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 

1 του παρόντος άρθρου.  

4. Εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων περί αναγνώρισης επαγγελματικής 

ισοδυναμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ 

του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του 

Τίτλου ΙΙΙ (αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης), 

εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί γενικού 

συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.» 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 3, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτ. 

α΄ της παραγράφου 28 του άρθρου 30 ν. 4111/2013 (Α΄ 18), αντικαθίσταται ως εξής:                    

« 5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης 
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εκπαίδευσης» ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και 

φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς 

διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και 

τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό 

κύκλο σπουδών, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας.» 

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4, η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 

98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής: 

«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης 

κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο 

πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα 

πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή 

αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων 

τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται 

αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και 

ειδικού επιστημονικού προσωπικού.» 

δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του 

άρθρου 1 του π.δ. 51/2017 (Α΄ 82), αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει την αρμόδια αρχή του άρθρου 54, σε περίπτωση αίτησης 

αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, να απαιτεί από τον αιτούντα την 

πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ’ ανώτατο όριο, ή την 

υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν: 

α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς 

από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαίδευση στην Ελλάδα, 

β) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 

νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο 

αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαίδευση που 

απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που 

καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών.»  

ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 14, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την 

παράγραφο 4 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:  

«6. Η δοκιμασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρμογής για την αναγνώριση 

επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας ή η γραπτή δοκιμασία 

επάρκειας για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, διενεργείται από την οικεία 

επαγγελματική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται 

οι λεπτομέρειες της διαδικασίας πρακτικής άσκησης ή της δοκιμασίας.»  

στ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:  
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«1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις 

αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής 

ισοδυναμίας τίτλων σπουδών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών 

είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδεύονται 

από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ.» 

ζ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. Αρμόδιες αρχές για την αναγνώριση: α) επαγγελματικών προσόντων, είτε επί τη βάσει 

του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου Ι, είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ και β) επαγγελματικής ισοδυναμίας 

τίτλων σπουδών είναι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, εφόσον είναι οργανωμένες ως 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.» 

η) Ύστερα από την παράγραφο 5 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με 

την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαθίσταται με την 

περίπτωση ζ΄ του παρόντος άρθρου, προστίθεται παράγραφο 6 ως εξής: 

«6. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας 

σύμφωνα με τις παράγραφο 1 και 5 αρχής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή ή την περιέλευση της αίτησης και των σχετικών 

δικαιολογητικών. Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή δοκιμασία, εκδίδεται εντός της 

ίδιας προθεσμίας απόφαση της αρμόδιας αρχής που ορίζει τα σχετικά με την πρακτική 

άσκηση ή τη δοκιμασία. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης, η 

απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας ή της 

πρακτικής άσκησης σε αυτή.»  

θ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 57, η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 

98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής: 

«8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον 

του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών 

από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου 

ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του 

το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.» 

ι) Το άρθρο 57Α, το οποίο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 98 του                            

ν. 4610/2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής: 

«Άρθρο 57 Α 

Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας 
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1. Ο προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης, μπορεί να 

εκδώσει απόφαση για πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας, στη 

περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 14. Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο 

προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να 

εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την 

εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του 

προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών 

συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής. 

 2. Η γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα - 

μαθήματα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. λαμβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο που ορίζεται για το 

συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο 

ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής όπου επιθυμεί να 

εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο και υποβάλει σχετική 

αίτηση στη Γραμματεία του Tμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του 

Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει 

ειδική άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές ή/και 

προφορικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ή της σχολής των 

συγκεκριμένων αντικειμένων. Μετά την εξέταση, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει 

βεβαίωση αποτελέσματος, με ένδειξη «επιτυχώς» ή μη και χωρίς βαθμολόγηση, την οποία 

ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι 

όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν με την προηγούμενη απόφαση του 

Α.Τ.Ε.Ε.Ν..»  

 

 

Άρθρο 170 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει η λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνώρισης 

Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 98 του                        

ν. 4610/2019 και το διατηρήθηκε μεταβατικά σε λειτουργία δυνάμει της παραγράφου 1 του 

άρθρου 99 του ίδιου νόμου.  

2. Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής 

ισοδυναμίας τίτλων σπουδών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών 

που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υποβληθεί για εξέταση από το Σ.Α.Ε.Π., 

καθώς και ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποφάσεων του Σ.Α.Ε.Π. που έχουν ασκηθεί 

μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως 

τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.  

3. Οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικής 

ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ή επαγγελματικών προσόντων που έχουν υποβληθεί στο 
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Σ.Α.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος επιστρέφονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. στους 

αιτούντες και υποβάλλονται με μέριμνα των αιτούντων στις οικείες επαγγελματικές 

οργανώσεις. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τους αιτούντες για την ως 

άνω μεταβολή της αρμοδιότητας εξέτασης, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση 

του παρόντος νόμου.  

4. Στην περίπτωση που με απόφαση του Σ.Α.Ε.Π. έχουν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος 

επιβληθεί αντισταθμιστικά μέτρα για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων 

σπουδών ή επαγγελματικών προσόντων, η βεβαίωση για την ολοκλήρωση των 

αντισταθμιστικών μέτρων υποβάλλεται στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή στην αρμόδια επαγγελματική 

οργάνωση, η οποία είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και η σχετική 

διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης από την κατά 

περίπτωση Αρμόδια Αρχή.  

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57Α του π.δ. 38/2010 εφαρμόζονται 

αναλόγως και στην περίπτωση που έχει οριστεί γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής 

ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα – μαθήματα με απόφαση του Σ.Α.Ε.Π.. 

 

Άρθρο 171 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:  

α) τα άρθρα 98 και 99 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), 

β) η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, όπως η παράγραφος αυτή 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, 

γ) η υπ’ αρίθμ. 48066/ΙΑ/31.03.2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Β΄ 896),  

δ) η υπ’ αρίθμ. 107282/Κ4/03.07.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (Β΄ 2813). 

 

Άρθρο 172 

Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 

 

5. Στο άρθρο 37 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:  

«7. Ο προϋπολογισμός κάθε Π.Μ.Σ. δύναται να αναμορφώνεται με απόφαση της 

Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του οικείου Π.Μ.Σ., στο σύνολο του υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφοροποίηση στα έσοδα, ή ανά κατηγορία δαπάνης υπό την 

προϋπόθεση ότι οι πόροι που μεταφέρονται δεν υπερβαίνουν το 20% του 

προϋπολογισμού, και υπό τον όρο τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής 

ουδετερότητας του προϋπολογισμού κάθε Π.Μ.Σ.» 
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2. Η παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και τα εδάφια δεύτερο και τρίτο 

της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 καταργούνται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Άρθρο 173 

Αναστολή ισχύος του π.δ. 62/2019 

 

1. Το άρθρο 27 του π.δ. 62/2019 με τίτλο «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων» (Α΄ 101), αντικαθίσταται 

ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ την 1η.02.2020.». 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από 19.09.2019. 

 

Άρθρο 174 

Τροποποίηση του ν. 4249/2014 

 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) προστίθενται εδάφια 

ως εξής:  

«Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του οικείου Υπουργού δύναται να ορίζεται 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι μετακλητός 

υπάλληλος με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι 

αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 175 

Τροποποιήσεις του ν. 4622/2019 

 

1. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:  

«6. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου, τα μέλη της Κυβέρνησης 

και οι Υφυπουργοί δύνανται, με απόφασή τους να μεταβιβάζουν σε Γενικούς και Ειδικούς 

Γραμματείς του Υπουργείου ή σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων, μέρος των 

αρμοδιοτήτων τους ή την εξουσία υπογραφής «με εντολή τους». Ως Προϊστάμενοι 

οργανικών μονάδων κατά το πρώτο εδάφιο θεωρούνται και οι αρχηγοί επιτελείων και 

μεγάλων μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Μέλη της 

Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί στους οποίους δεν υπάγονται οργανικές μονάδες δύνανται να 

μεταβιβάζουν εξουσία υπογραφής «με εντολή τους» στον Διευθυντή του Ιδιαίτερου 

Γραφείου τους για τις αρμοδιότητες που ασκούν ή τους έχουν ανατεθεί. Με την ίδια 

απόφαση, δύναται να προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα ή η εξουσία υπογραφής «με εντολή» 

που μεταβιβάζεται κατά την παρούσα παράγραφο, μπορεί να ασκείται και από το 
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μεταβιβάζον διοικητικό όργανο. Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιότητας ή της εξουσίας 

υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από το αρμόδιο όργανο ακόμα 

και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει». 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 μετά τη λέξη «μετακλητούς» 

προστίθενται οι λέξεις «ή αποσπασμένους». 

3. Στο τέλος της παράγραφο 2 του άρθρου 24 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με απόφαση 

του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να 

ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού η διοικητική και οικονομική 

υποστήριξη των Ιδιαίτερων Γραφείων των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών 

Επικρατείας και Υφυπουργών στον Πρωθυπουργό, εφόσον υφίστανται. Με όμοια απόφαση, 

σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ή Υπουργός Επικρατείας προΐσταται 

Υπουργείου δύναται η διοικητική και οικονομική υποστήριξη του Ιδιαίτερου Γραφείου του 

να ανατίθεται στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του οικείου Υπουργείου.» 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), προστίθενται δύο 

(2) εδάφια, ως εξής: «Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 45 και 46 του παρόντος, 

στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού ή του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον οποίο 

έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

συστήνονται δύο (2) θέσεις συνεργατών με αρμοδιότητα τη συνεργασία με τα Γραφεία 

Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την προβολή του κυβερνητικού 

έργου στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά μέσω απόσπασης από το 

προσωπικό του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας που έχει μεταφερθεί στο 

Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α’ 

119)».  

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 διαγράφεται. 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 διαγράφεται η φράση «,πλην της Γενικής Διεύθυνσης 

του Εθνικού Τυπογραφείου,». 

7. Η υποπερίπτωση (γγ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 38 

αντικαθίσταται ως εξής: «τον ορισμό υπηρεσιακών παραγόντων για τη συμμετοχή σε ομάδες 

εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλων Υπουργείων ή 

του αυτού Υπουργείου, καθώς και την παρακολούθηση της δραστηριότητας των 

εκπροσώπων του Υπουργείου σε υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, συλλογικά όργανα, 

συνέδρια, φόρουμ, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,». 

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα οριζόμενα στην παράγραφο 

5 του άρθρου 38 ισχύουν αναλόγως και για τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.».  

9. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: «(α) Πτυχίο 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής».  

10. Οι υποπεριπτώσεις (αε) και (αστ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 36 

αντικαθίστανται ως εξής: «(αε) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή 

ισότιμο της αλλοδαπής: 200 μόρια, (αστ) 2ο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 

ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής: 150 μόρια». 

11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 η δεύτερη υποδιαίρεση (αστ) αναγραμματίζεται ως 

(αη) και η υφιστάμενη υποδιαίρεση (αη) αναγραμματίζεται ως (αθ). Οι νέες υποδιαιρέσεις 
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(αη) και (αθ) αντικαθίστανται ως εξής: «(αη) πολύ καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.: 

30 μόρια και (αθ) άριστη γνώση 2ης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.: 60 μόρια.» 

12. Οι υποπεριπτώσεις (βα) και (ββ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 36 

του ν. 4622/2019 αντικαθίστανται ως εξής: «(βα) 2,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής 

προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος, (ββ) 3,5 μόρια για κάθε μήνα 

πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης ή 

Υποδιεύθυνσης,». 

13. Η παράγραφος 11 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν η θητεία του 

Υπηρεσιακού Γραμματέα λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, αναλαμβάνει ο πρώτος 

επιλαχών για το υπόλοιπο της θητείας. Εάν δεν δύναται να αναλάβει ο πρώτος επιλαχών, 

αναλαμβάνει ο δεύτερος επιλαχών και σε περίπτωση αδυναμίας του ο τρίτος επιλαχών. Εάν 

είναι αδύνατη η ανάληψη καθηκόντων από τον τρίτο επιλαχόντα, η θέση καλύπτεται 

μεταβατικά με απόφαση του οικείου Υπουργού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά προσόντα 

διορισμού και εκκινεί η διαδικασία επιλογής νέου Υπηρεσιακού Γραμματέα.» 

14. Ο τίτλος του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής: «Γραφεία Επικοινωνίας και 

Ενημέρωσης.» Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 40 όπου αναφέρονται οι φράσεις 

«Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» και «Γραφεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» αυτά 

αντικαθίστανται με τα ορθά «Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» και «Γραφεία 

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» αντιστοίχως. 

15. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 46 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της ως εξής: «(β) δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς με σχέση εργασίας 

δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του 

Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 μέσω απόσπασης ή ανάθεσης καθηκόντων 

με δυνατότητα παράλληλης άσκησης, πλήρους ή μερικής, των κύριων καθηκόντων τους,». 

16. Στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 46 η φράση «με παράλληλη άσκηση, 

πλήρη ή μερική,» αντικαθίσταται από τη φράση «με δυνατότητα παράλληλης άσκησης, 

πλήρους ή μερικής,». 

17. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 47 διαγράφεται η φράση «και η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και στο τέλος της παραγράφου 1 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι πράξεις του προηγούμενου εδάφιου δημοσιεύονται, σε 

περίληψη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 

18. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 48, η φράση «της παραγράφου 6» 

αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 7». 

19. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 66 ο αριθμός «63» αντικαθίσταται από 

τον αριθμό «65». 

20. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 66 μετά τη λέξη «παράγραφο» ο 

αριθμός «6» αντικαθίσταται από τον αριθμό «4». 

21. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 88 αντικαθίσταται ως εξής: «Το 

Συμβούλιο Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη της 

εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά τακτικά μέλη επαρκούν 

για τον σχηματισμό απαρτίας.» 
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22. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 96 μετά τη λέξη «πεντακόσιες» 

προστίθεται η λέξη «τρεις». 

23. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 96 η φράση «τριακόσιες εξήντα 

πέντε (365)» αντικαθίσταται από τη φράση «τριακόσιες είκοσι (320)». 

24. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 96 μετά τη λέξη «φορές» 

προστίθεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του η φράση «, με μόνη απόφαση του 

Διοικητή.».  

25. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 96 η φράση «είτε ιδιώτες είτε» 

διαγράφεται.  

26. Η παράγραφος 3 του άρθρου 99 καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Οι 

παράγραφοι 4, 5 και 6 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως. 

27. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 102 

αντικαθίσταται ως εξής, «Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο δεύτερο εδάφιο της 

περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. (ν. 3086/2002, 

Α΄ 324), όπως ισχύει, η αποδοχή ή μη των γνωμοδοτήσεων και η έγκριση ή μη των πρακτικών 

γίνεται με επισημειωματική πράξη του Διοικητή της Αρχής,». 

28. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 115 μετά τη λέξη «Εθνικής» η λέξη «Άμυνας» 

αντικαθίσταται από τη λέξη «Ασφάλειας». 

29. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 116 μετά από τη λέξη «άρθρων» προστίθεται ο αριθμός 

«23,» και στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου, προστίθεται 

η φράση «, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος». 

30. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 116 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μέχρι την 

έκδοση της ως άνω απόφασης, διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών της 

Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ορίζεται το μέλος της Κυβέρνησης ή ο 

Υφυπουργός ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες αυτής.». 

31. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 116 η φράση «κατά την έναρξη ισχύος 

του άρθρου 39» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων 

Εσωτερικού Ελέγχου». 

32. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 116 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην 

περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 31 δεν είναι 

τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των προς κάλυψη θέσεων ευθύνης, είναι δυνατή η 

τοποθέτηση στις ως άνω θέσεις, μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι διορίζονται και παύονται 

με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 31.» 

33. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως εξής: «Η υπ’ 

αριθμ. Υ8/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό 

της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 2903) διατηρείται σε ισχύ ως προς το σύνολο 

των διατάξεών της, εκτός εάν τροποποιηθεί με όμοια απόφαση του Πρωθυπουργού, έως την 

έκδοση του Οργανισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.». 

34. Η παράγραφος 15 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως εξής: «Όπου στην κείμενη 

νομοθεσία αναφέρονται τα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των 

Υφυπουργών ή τα γραφεία που επικουρούν το έργο των Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών 

Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων νοούνται από τη δημοσίευση του                            

ν. 4622/2019 τα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των 
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Γενικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων κατά τα 

άρθρα 45 επ. του παρόντος.» 

35. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 118 προστίθεται από την έναρξη ισχύος του, 

εδάφιο ως εξής: «Για την ανανέωση των αποσπάσεων αυτών εφαρμόζεται το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 96.» 

36. Η παράγραφος 18 του άρθρου 119 αντικαθίσταται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της ως εξής: 

 «18. Τα άρθρα 1 έως 9 του ν. 3074/2002, «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 

Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του 

Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης κι Ελέγχου και άλλες διατάξεις (Α΄ 296)». 

 

 

 

 

Άρθρο 176 

Τροποποίηση ν. 4440/2016 

 

Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016, αντικαθίσταται ως εξής: 

«ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 

Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο της οικείας 

Διεύθυνσης».  

 

Άρθρο 177 

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4354/2015 

 

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 αντικαθίσταται από την ημέρα 

δημοσίευσης του ν. 4622/2019 ως εξής: «Οι Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων των μελών 

της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων κατατάσσονται στο 

καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας». 

2. Με εξαίρεση τους ειδικούς συνεργάτες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι περιπτώσεις 

(γ) και (δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 καταργούνται από την ημέρα 

δημοσίευσης του ν. 4622/2019. 

3. Η υποπερίπτωση (αε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 

αντικαθίσταται από την ημέρα δημοσίευσης του ν. 4622/2019 ως εξής: «Προϊστάμενοι 

Διευθύνσεων και Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των 

Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ». 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 178 

Ρύθμιση θεμάτων Ο.Τ.Α. 
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1. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως 

εξής: 

«Ειδικά για τη δημοτική περίοδο των αρχών που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019, ο αριθμός 

των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντιδημάρχων που 

είχαν ορισθεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί 

να είναι μικρότερος από τρεις (3).» 

β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:  

«10. Αν κάποιο μέλος του δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, 

λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η 

άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 

αρνητικών ψήφων. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόμα και αν αποχωρήσουν, 

λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η 

απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην 

ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η 

απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη 

ψηφοφορία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.» 

γ. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 

προστίθεται εδάφιο, ως εξής:  

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά 

πρωτόδικης απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον 

προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ προσωπικού με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και του δήμου.» 

δ. Στην υποπερίπτωση vi. της περίπτωσης κ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 

3852/2010 μετά τη φράση «των ισολογισμών,» προστίθεται η φράση «των απολογισμών,». 

  

2. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 169 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: 

«3. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την 

παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν μεταγενέστερα λογίζονται ως 

παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή 

θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της 

συνεδρίασης. Για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη 

πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία. Για 

τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.» 

β. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 

προστίθεται εδάφιο, ως εξής:  

«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά 

πρωτόδικης απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον 
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προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ προσωπικού με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και της περιφέρειας.» 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται, ως εξής: 

 «1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών 

πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων 

και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία 

πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, 

αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς 

τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, προτείνονται από τις λοιπές παρατάξεις. Σε 

κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) 

μέλος. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον 

υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και 

περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019, θεωρούνται νόμιμες.» 

 

4. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποιείται, 

ως εξής:  

«1. Η συγχώνευση δημοτικών νομικών προσώπων σε ένα νομικό πρόσωπο, συναφούς 

σκοπού, γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται 

ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με 

πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.» 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποιείται, ως εξής: 

«3. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, 

καταργούνται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 

δύο τρίτων των μελών του, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

 

Άρθρο 179 

Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138)  

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται, ως εξής: 

 

«Άρθρο 61 

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,  

συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού 

 

1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
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ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 

συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, 

το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας 

αυτές παρέχονται.» 

 

 

 

Άρθρο 180 

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 

 

Το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

3284/2004 (Α΄ 217), αντικαθίσταται, ως εξής: 

«Άρθρο 13 

Τιμητική πολιτογράφηση 

 

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού 

Εσωτερικών, μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, τηρουμένων των προϋποθέσεων των 

περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ανεξαρτήτως της συνδομής των 

λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 5, καθώς και αυτών των άρθρων 6 έως και 8 του 

παρόντος, αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η 

πολιτογράφηση μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας. Με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται, για την εφαρμογή του παρόντος, ο τρόπος βεβαίωσης 

της συνδρομής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5.» 

 

Άρθρο 181 

Προθεσμία μεταγραφής αποφάσεων  

για ακίνητη περιουσία δημοσίων σχολείων 

 

Η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), εφόσον δεν έχει 

συντελεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνεται ατελώς, ύστερα από αίτημα του 

αρμόδιου δήμου, στα οικεία άμισθα ή έμμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά 

γραφεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 182 

Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία  

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
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Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από το ένστολο 

προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εξαιτίας 

αυτών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275 και 417 - 426 του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας. 

 

Άρθρο 183 

Αποζημιώσεις, δαπάνες μετακίνησης και λοιπά έξοδα αιρετών 

 

Το άρθρο 184 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:  

«Άρθρο 184 

Αποζημιώσεις - Δαπάνες μετακίνησης - Λοιπά έξοδα 

 

1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι μετακινούνται 

εκτός της έδρας της περιφέρειας ή της έδρας της περιφερειακής ενότητας στην οποία 

εκλέχτηκαν, για εκτέλεση υπηρεσίας μετά από απόφαση της οικονομικής επιτροπής και κατά 

παρέκκλιση των σχετικών εγκριτικών πράξεων μετακίνησης. Σε περίπτωση κατεπείγοντος 

επιτρέπεται να μετακινηθούν χωρίς απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία 

αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη μετακίνηση αν η μετακίνηση ήταν 

επιβεβλημένη ή όχι. 

2. Σε όσους μετακινούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβάλλονται με απόφαση 

της οικονομικής επιτροπής οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, που προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 95). 

3. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι αντιπεριφερειάρχες δικαιούνται τις δαπάνες 

μετακίνησης της υποπαραγράφου Δ΄ 9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τη συμμετοχή 

τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής, της 

οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών, καθώς και για μετακίνηση 

στην έδρα της περιφέρειας ή στην έδρα των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της ίδιας 

περιφέρειας ή εκτός περιφέρειας, για εκτέλεση υπηρεσίας. Για τον υπολογισμό των 

δαπανών του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η χιλιομετρική απόσταση του 

τόπου κατοικίας τους από την έδρα της περιφέρειας. 

4. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών 

διοικητικών επιτροπών. Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) το πολύ 

συνεδριάσεις τον μήνα είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της μηνιαίας 

αποζημίωσης του περιφερειάρχη.» 

 

Άρθρο 184 

Καταβολές χρηματοδοτήσεων από επενδυτικά δάνεια 
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και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) 

Οι χρηματοδοτήσεις δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που 

χρηματοδοτούνται από τα επενδυτικά δάνεια και τα ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων 

που προβλέπονται στα άρθρα 69, 70 και 71 του ν. 4509/2017, δεν κατάσχονται στα χέρια του 

δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται 

με οφειλές προς το δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς 

τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.  

 

Άρθρο 185 

Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων 

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται 

εδάφια, ως εξής: 

«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η 

άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν 

οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 

των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το 

προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά 

τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.».  

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια, ως 

εξής: 

«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η 

άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν 

οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 

των δύο τρίτων των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην 

πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.».  

3. Αποφάσεις δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς 

έως τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόμιμες, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους 

λόγους νομιμότητας. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών 

προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά 

παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα με την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών 

οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έως τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν οριστικά. 

Σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ποινική ή 

πειθαρχική δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου οργάνου. 

Τα μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους οριζόμενους 

στην απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίοι 

ορίζονται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» 
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Άρθρο 186 

Βαθμολόγηση κριτηρίων του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, 

ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την 

ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει 

διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις 

παροχής υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας ή κατ΄ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων 

ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά 

πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 

κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες 

ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.». 

 

Άρθρο 187 

Ρύθμιση θεμάτων προσλήψεων  

 

1. Για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 

2190/1994 (Α΄ 28), απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006                    

(Α΄ 280), εφόσον η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον κρατικό 

προϋπολογισμό ή καλύπτεται από επιχορήγηση του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

2. Διατηρούνται σε ισχύ οι εξαιρέσεις που προβλέπονται ρητά με τις περιπτώσεις (στ), (η), 

(θ), (ι), (ιγ), (ιδ), (ιστ), (ιθ), (κ), (κα) και (κε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, 

όπως ισχύει. 

3. Από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω 

εξαιρέσεις: 

i)    οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και 

των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και oι προσλήψεις προσωπικού για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) ή 

κατ’ εξαίρεση τους τρεις (3) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

στους φορείς της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες 

προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του ν. 3584/2007, 

όπως ισχύουν, 
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ii)   οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν.2190/1994 

και 212 του ν. 3584/2007, 

iii)    το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια το 

μήνα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/2007, 

iv)  το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τους ειδικά προβλεπόμενους στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 λόγους, σε περίπτωση απουσίας 

τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου. 

  

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου και ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που διευθετούνται από 

αυτό, καταργείται. 

 

Άρθρο 188 

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού  

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 

 

Στο άρθρο 7 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) η υπάρχουσα παράγραφος 8 αναριθμείται σε 9 και 

προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής : 

8. α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του 

ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, 

με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη 

γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν 

ληφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 15 του ν.2307/1995 (Α΄ 

113), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες. 

β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του 

ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης 

υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης 

προέλευσης. Η διάρκεια απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με 

δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος. 

γ. Οι ανωτέρω μετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος 

Κινητικότητας.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Άρθρο 189 

Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε) 

 

1. Έως την έκδοση π.δ. κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 20 του άρθρου 118 του 

ν.4472/2017 (Α΄ 74), σχετικά με τη ρύθμιση των ειδικότερων λεπτομερειών λειτουργίας και 

τήρησης των μητρώων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 και της υποπερίπτωσης Δ΄ της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017, επαναφέρεται η ισχύς 

των άρθρων 105 και 106 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116). 

2. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και της 

παραγράφου 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) από την 

3η Ιουλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 3η Ιουλίου 

2019 ως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή ήδη 

εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο μητρώο 

Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), 

εξετάζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις. Τα πτυχία των 

Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου7 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2019, 

διαγράφεται. 

4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων 

Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε 

ως και τις 2 Ιουλίου 2019».  

5. Η διάταξη της παραγράφου6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι 

βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ, καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών 

Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που 

ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019. Οι υποβαλλόμενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα 

αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την 

πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ και τα πτυχία 

Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα 

από την 3η Ιουλίου 2019 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 εξακολουθεί να εκδίδεται, 

σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα πτυχίου για 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η». 

6.Προστίθεται εδάφιο τρίτο στην παράγραφο 24 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 ως εξής: 

«Έως την πλήρη παραγωγική λειτουργία των Μ.Η.Τ.Ε. ζητήματα τεχνικού και 

λεπτομερειακού χαρακτήρα που προκύπτουν εν όψει αυτής, ρυθμίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4002/2011 

 

Άρθρο 190 

Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 

Στο άρθρο 25 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:  

« Τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου» λογίζονται το Διαδικτυακό στοίχημα και τα Λοιπά 

διαδικτυακά παίγνια.» 

2.Η περίπτωση γ) αντικαθίσταται ως εξής:  

«γ)«Στοίχημα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, 

της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Υποκατηγορία αυτού 

αποτελεί το «Διαδικτυακό Στοίχημα», το οποίο είναι το διεξαγόμενο διαδικτυακά τυχερό 

παίγνιο που συνιστάται σε πρόβλεψη, από τους συμμετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της 

τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων 

(virtual events), των οποίων το αποτέλεσμα παράγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων 

αριθμών (Random Number Generator). Με τον Κανονισμό Παιγνίων εξειδικεύονται τα είδη 

του Στοιχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτυακού Στοιχήματος.» 

3.Η περίπτωση ε) αντικαθίσταται ως εξής:  

«ε)«Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου»(Π.Σ.Ε.Ε.):το σύνολο του υλισμικού και 

λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 

για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου όλων των τυχερών παιγνίων 

ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου προώθησης και διανομής 

των υπηρεσιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.» 

4.H περίπτωση ιγ) αντικαθίσταται ως εξής:  

«ιγ) «Συνδεδεμένες εταιρείες»: Κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες 

συνδέονται με: αα) « σχέση συμμετοχής», δηλαδή άμεση ή έμμεση κατοχή του ελέγχου του 

δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας, 

αβ)«σχέση ελέγχου» δηλαδή σχέση μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων σύμφωνα με τις 

περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018(Α΄ 104). 

5.Η περίπτωση ιε) αντικαθίσταται ως εξής:  

«ιε) «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη»: είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται 

σε κάθε παίκτη για τη συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα πρόσωπα που 

διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει, κατ’ 

ελάχιστον, τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που 
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συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Οι κάτοχοι 

των αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής 

παιγνίων, είτε μέσω διαγωνισμού είτε με οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο, 

συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης του Ηλεκτρονικού 

Λογαριασμού Παίκτη, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων. Όπου στον παρόντα 

αναφέρεται η Ατομική Κάρτα Παίκτη του άρθρου 33 εννοείται η Ατομική Κάρτα Παίκτη και ο 

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη ως ενιαίο σύνολο, και αντιστρόφως.»  

6.Η περίπτωση ιστ) αντικαθίσταται ως εξής:  

«ιστ) «Αποκλειόμενος παίκτης»: είναι ο παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε τυχερά 

παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς 

τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή 

αιτιολογημένης απόφασης των προσώπων που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα παίγνια 

αυτά.» 

7.Προστίθενται περιπτώσεις κα΄, κβ΄, κγ΄ και κδ΄ ως εξής:  

«κα) «κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου»: το νομικό πρόσωπο 

που παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, 

και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σύμφωνα με τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος.  

κβ) «Λοιπά διαδικτυακά παίγνια»: τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές 

του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη 

χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).  

κγ) «Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών τυχερών παιγνίων (affiliates)»: όσοι συνεργάζονται 

με τους κατόχους αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου για την προώθηση 

συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων σε εμφανές σημείο της 

ιστοσελίδας τους, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον ιστότοπο του 

διαφημιζόμενου κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Οι 

Συνεργάτες προωθητικών ενεργειών τυχερών παιγνίων (affiliates) υπάγονται στις διατάξεις 

του άρθρου 35.  

κδ) «Ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη»: το αποτέλεσμα που 

προκύπτει, όταν από το άθροισμα του υπολοίπου του λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου κάθε 

έτους και των πραγματοποιηθέντων αναλήψεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αφαιρεθεί 

το άθροισμα των πραγματοποιηθέντων καταθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και του 

υπολοίπου του λογαριασμού την 1η Ιανουαρίου του ίδιου έτους». 

  

Άρθρο 191 

Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4002/2011 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου 

απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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παρόντος. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται 

αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος του 

δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ’  του άρθρου 25 και β) άδεια Λοιπών Διαδικτυακών 

Παιγνίων της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25. Τα παίγνια και τα παιγνιομηχανήματα και τα 

μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τους πιστοποιούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος». 

 

Άρθρο 192 

Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής :  

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π 

και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Παιγνίων, με 

τον οποίον καθορίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα ειδικότερα θέματα και οι 

λεπτομέρειες σχετικά με τα παίγνια ως εξής: 

α) Οι προδιαγραφές παιγνίων, εξοπλισμού και καταστημάτων παιγνίων. 

β) Η αδειοδότηση παρόχων και οι πιστοποιήσεις προσώπων, παιγνίων, εξοπλισμού και 

καταστημάτων. 

γ) Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και διεξαγωγής των παιγνίων. 

δ) Η εμπορική επικοινωνία. 

ε) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των παικτών στα παίγνια. 

στ)Τα μέτρα προστασίας του κοινού και των παικτών. 

ζ) Οι έλεγχοι συμμόρφωσης. 

η) Τα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις». 

2.Tο στοιχείο 2 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι κάτοχοι των αδειών και 

πιστοποιήσεων, τα πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής παιγνίων ή/και συμμετέχουν 

σε διαγωνισμούς χορήγησης τέτοιων αδειών, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχει 

παραχωρηθεί το δικαίωμα διεξαγωγής παιγνίων είτε μέσω διαγωνισμού είτε με 

οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο, ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και 

του δικτύου παροχής, προώθησης και διανομής των σχετικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση 

και τη διεξαγωγή παιγνίων ή του μεταβατικού χαρακτήρα των σχετικών με τη διοργάνωση 

και διεξαγωγή αυτή δικαιωμάτων, καθώς και η μορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα 

διεξαγωγής των κάθε είδους ελέγχων.»  

3.Το στοιχείο 3 αντικαθίσταται ως εξής:  
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«3. Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των κατασκευαστών 

και των εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, των τεχνικών όλων των 

παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, της υποχρέωσης δήλωσης αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π, καθώς και 

ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών.» 

4.Το στοιχείο 8 αντικαθίσταται ως εξής:  

«8. Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας παίκτη, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της, καθώς και πρόσθετοι περιορισμοί που μπορεί να ενσωματωθούν σ΄ 

αυτή από τον ίδιο τον παίκτη. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι ειδικότεροι όροι 

και προϋποθέσεις δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ανά παίγνιο, τύπους 

ή/και κατηγορίες αυτών, τα επιπλέον στοιχεία που απαιτείται να τηρούνται στον 

Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, οι πρόσθετοι περιορισμοί που μπορεί να ενσωματωθούν 

σ’ αυτόν από τον ίδιο τον παίκτη, το χρονικό διάστημα της διατήρησης των παραπάνω 

στοιχείων και περιορισμών, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός 

Παίκτη καθίσταται ανενεργός, οι ενέργειες που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μέσω 

αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»  

5.Το στοιχείο 21 αντικαθίσταται ως εξής: 

«21. Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία ταυτοποίησης των παικτών και καταβολής των 

κερδών τους στους λογαριασμούς που αυτοί τηρούν σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα 

πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος.»  

6. Το στοιχείο 22 αντικαθίσταται ως εξής: 

«22. Η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας 

παίκτη, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία και διασύνδεσή της με τον 

Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, εφόσον απαιτείται.». 

7.Το στοιχείο 25 αντικαθίσταται ως εξής:  

«25. Το είδος και το ύψος των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων, εντός των ορίων που 

θέτουν οι κείμενες διατάξεις, ανά παράβαση ή κατηγορία παραβάσεων ή παιγνιομηχάνημα 

ή ιστότοπο και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»  

8.Προστίθενται στοιχεία 33 και 34 ως εξής: 

«33. Η εξειδίκευση των ειδών του Στοιχήματος της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 (και 

ειδικότερα ο προσδιορισμός των προσφερομένων προς στοιχηματισμό γεγονότων) και των 

Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25.  

34. Η ειδικότερη διαδικασία και προϋποθέσεις εγγραφής των Συνεργατών των κατόχων 

άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου στο σχετικό Μητρώο». 

 

Άρθρο 193 

Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4002/2011 

Το άρθρο 30 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Άρθρο 30 

Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.) 

1. Με τον Κανονισμό Παιγνίων του άρθρου 29 καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και 

εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου 

(Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται: 

α. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών 

παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον 

Κανονισμό Παιγνίων.  

β. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος της διεξαγωγής όλων των τυχερών παιγνίων 

ανεξαρτήτως του μέσου, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου προώθησης ή και 

διανομής των σχετικών με τη διοργάνωση και διεξαγωγή αυτή υπηρεσιών, όπως τυχερά 

παίγνια διεξαγόμενα είτε μέσω παιγνιομηχανημάτων είτε μέσω αδειοδοτημένων ιστοτόπων. 

Ο χρόνος παρακολούθησης και ελέγχου μπορεί να είναι πραγματικός ή/και μεταγενέστερος, 

μέσω αποθηκευμένων δεδομένων.  

γ. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων των μέσων και υλικών 

διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και των συστημάτων και υποσυστημάτων. 

δ. Η συλλογή των αναγκαίων δεδομένων από τα μέσα και υλικά διεξαγωγής, τα συστήματα 

και υποσυστήματα, καθώς και η αποθήκευση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση 

αναφορών. 

ε. Η διασφάλιση της ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών παιγνίων. 

2.Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα γίνεται αποκλειστικά μέσω 

τερματικών συνδεδεμένων δικτυακά με Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα (Κ.Π.Σ.), καθώς 

και συστημάτων και υποσυστημάτων, συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει 

πρόσβαση η Ε.Ε.Ε.Π..  

3. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά μέσω 

συστημάτων και υποσυστημάτων, συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση η 

Ε.Ε.Ε.Π..  

4. Ο κάτοχος της άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων οφείλει να διατηρεί τα 

στοιχεία που λαμβάνει από τα συστήματα και υποσυστήματα των παιγνίων που διεξάγει για 

δέκα (10) τουλάχιστον έτη, σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή 

όλων των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας και ελέγχου. 

5. Η Ε.Ε.Ε.Π., για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, διατηρεί σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν 

την ακριβή αναπαραγωγή όλων των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας και ελέγχου, τα 

δεδομένα και στοιχεία που λαμβάνει από τους κατόχους της άδειας διοργάνωσης και 

διεξαγωγής παιγνίων. 

6. Η Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται να αποστέλλει αμελλητί στοιχεία, κατόπιν 

επεξεργασίας/ανάλυσης και ομαδοποίησης των δεδομένων, στην Α.Α.Δ.Ε. και κάθε άλλη 

αρμόδια αρχή, εφόσον της ζητηθούν». 
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Άρθρο 194 

Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4002/2011 

Στο άρθρο 31 του ν.4003/2011 (Α’180) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1.Η παράγραφος  5 αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρεί ο 

παίκτης σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που 

είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Παιγνίων.» 

2.Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:  

«6. Με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζεται το ύψος του ποσού που οφείλουν να τηρούν οι 

κάτοχοι της άδειας σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού 

χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για το ύψος του 

ποσού λαμβάνονται υπόψη το είδος και το εύρος της άδειας». 

 

Άρθρο 195 

Αντικατάσταση του άρθρου 34 του ν. 4002/2011 

Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 34 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Απόρρητο-Υποχρέωση Εχεμύθειας 

1. Η Ε.Ε.Ε.Π. και όλοι οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής παιγνίων εφόσον υπάγονται στις 

διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών 

Δεδομένων (GDPR)) (L 119), του ν. 4624/2019 ( Α΄ 137) και του ν. 2472/1997.  

2. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να μην 

είναι δυνατή η αναγνώριση των παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το απόρρητο των στοιχείων ή/και η 

υποχρέωση εχεμύθειας, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 370Β, 

370Γ του Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν. 2392/1996 (Α΄ 60), επιβάλλονται και οι 

διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51. 

3. Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ή που διαβιβάζονται σ’ αυτήν από 

τους κατόχους των αδειών διεξαγωγής παιγνίων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

ελεγκτικούς σκοπούς όπως, η τήρηση των απαγορεύσεων πρόσβασης και συμμετοχής, η 

αντιστοίχιση των παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η διασταύρωση των 

φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη, η τήρηση των κανόνων 
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διοργάνωσης και διεξαγωγής, καθώς και η προκαταρκτική έρευνα ή προανάκριση για τη 

διαπίστωση τέλεσης εγκλημάτων.  

4. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως και οι κάτοχοι 

άδειας διεξαγωγής παιγνίων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, 

δεσμεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεμύθειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε 

χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη 

των καθηκόντων τους ή της διακοπής της σχέσης δυνάμει της οποίας απέκτησαν πρόσβαση 

στα στοιχεία.» 

 

Άρθρο 196 

Αντικατάσταση του άρθρου 45 του ν. 4002/2011 

Το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 45 

Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης 

 

1. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει 

στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου, που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων 

παρόχων. 

2. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο 

τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος, του δευτέρου εδαφίου της 

περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25, και β) άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων της περίπτωσης 

κβ΄ του άρθρου 25. Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι 

αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο 

μεταβίβαση, παραχώρηση ή εκχώρησή τους, ολικώς ή μερικώς. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και 

αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της. Απαγορεύεται η με 

οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους. 

3. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της 

Ε.Ε.Ε.Π., η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο 

κάτοχο, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Η μη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., εντός 

της ανωτέρω προθεσμίας, συνιστά σιωπηρή απόρριψη της αίτησης. 

4. Η αίτηση του υποψηφίου περιλαμβάνει τον τύπο της αιτούμενης άδειας και το είδος των 

διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που προτίθεται αυτός να διεξαγάγει. Με την αίτηση 

συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 46 και καταβάλλεται παράβολο ύψους 

δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία. 

5. Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου 

ορίζεται σε: 

α) τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ για την άδεια διεξαγωγής Διαδικτυακού στοιχήματος 

και 
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β) δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ για την άδεια διεξαγωγής Λοιπών διαδικτυακών 

παιγνίων. 

6. Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια επτά (7) έτη 

από την έκδοση της πράξης χορήγησής της από την Ε.Ε.Ε.Π., και περιλαμβάνει τους 

ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, για τα οποία αυτή εκδίδεται. 

7. α. Ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από τη λήξη της κάθε άδειας, ο κάτοχος μπορεί να ζητά, 

με αίτησή του προς την Ε.Ε.Ε.Π., την ανανέωσή της για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο στην παράγραφο 6. Η χορήγηση της ανανέωσης προϋποθέτει την καταβολή 

νέου, ισόποσου με το αρχικό, αντιτίμου, καθώς επίσης και τη διαπίστωση της μη κατάπτωσης 

της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 7 του άρθρου 46.  

β. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να μεταβάλλει τους όρους χορήγησης της ανανέωσης αδείας με 

αιτιολογημένη γνώμη της». 

 

Άρθρο 197 

Προσθήκη άρθρου 45Α στο ν. 4002/2011 

Μετά το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 προστίθεται άρθρο 45Α ως εξής: 

«Άρθρο 45Α 

Διαδικασία εγγραφής των Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων 

(affiliates) των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, στο 

Μητρώο Συνεργατών 

 

1. Οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου υποχρεούνται να 

επιλέγουν Συνεργάτες από το Μητρώο Συνεργατών, που συστήνεται και τηρείται στην 

Ε.Ε.Ε.Π.. 

2. Η εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών γίνεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., μετά από υποβολή 

αίτησης του υποψήφιου Συνεργάτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, 

καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές πιστοποίησης και καταλληλότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών των Συνεργατών, καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Για τη συμμετοχή στη 

διαδικασία εγγραφής και για την ένταξη στο μητρώο καταβάλλεται παράβολο χιλίων (1.000) 

ευρώ. 

3. Συνεργάτης κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου διαγράφεται 

από το Μητρώο Συνεργατών, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., σε περίπτωση μη τήρησης των 

προδιαγραφών πιστοποίησης και καταλληλότητας.» 

 

Άρθρο 198 

Αντικατάσταση του άρθρου 46 του ν. 4002/2011 

1.Το άρθρο 46 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«Άρθρο 46 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης και χορήγησης άδειας 

διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου 

1. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου είναι 

νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και 

καταβεβλημένο κεφάλαιο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ τουλάχιστον.  

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εταίροι και οι ασκούντες τη διοίκηση και 

διαχείριση του νομικού προσώπου που αιτείται τη χορήγηση άδειας δεν πρέπει να έχουν 

καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, 

απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, 

ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση 

εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της 

προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται από τη 

νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. 

3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε νομικό πρόσωπο το οποίο, συμπεριλαμβανόταν 

στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) της παραγράφου 

7 του άρθρου 48, εντός του έτους που προηγήθηκε της υποβολής της αίτησής του για τη 

χορήγηση άδειας.  

4.Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου υλοποιείται δια ιστοτόπων που φέρουν 

υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη «.gr.» Κάθε ιστότοπος μπορεί να 

φιλοξενεί κατ’ αποκλειστικότητα μέχρι μία άδεια από κάθε τύπο. 

5. Οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδας υποχρεούνται στη 

φυσική εγκατάσταση ενός safe διακομιστή (διακομιστής ασφαλείας) εντός Ελλάδας σε 

διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30. 

6. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η Ε.Ε.Ε.Π. 

διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 και του 

παρόντος και εκδίδει την απόφαση χορήγησής της. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται η 

προηγούμενη εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου, για κάθε τύπο άδειας, αντιτίμου.  

7. Για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου απαιτείται 

κατάθεση εγγυητικής επιστολής πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ από πιστωτικό 

ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η εγγυητική επιστολή 

καταπίπτει αν δεν τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, αν τα κέρδη 

δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στον 

παρόντα και στον Κανονισμό Παιγνίων. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της 

άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη της άδειας και εφόσον δεν συντρέχει λόγος μερικής ή ολικής 

κατάπτωσης ή δεν κατατεθεί αίτηση ανανέωσης της αρχικής άδειας. 

8. Ο υποψήφιος κάτοχος συνυποβάλλει με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας τα εξής: 
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α) δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) ετών, 

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 

δ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, 

ε) πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση, 

στ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για πτώχευση, 

ζ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση. 

 

Με τον Κανονισμό Παιγνίων δύναται να ορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη της συμμόρφωσης των αιτούντων με τις υποχρεώσεις που υπέχουν ως κάτοχοι 

άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου βάσει των διατάξεων του παρόντος 

νόμου. Με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. μπορούν να ρυθμίζονται ειδικά θέματα και 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσης.  

9. Η έναρξη διεξαγωγής τυχερών παιγνίων προϋποθέτει ότι συντρέχουν όλες οι 

προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο, τον Κανονισμό Παιγνίων και τη χορηγηθείσα 

άδεια. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης και εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της, διαπιστώνεται η συνδρομή της 

πλήρωσης των ανωτέρω και εκδίδεται απόφαση έναρξης λειτουργίας του κατόχου της 

άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.» 

 

2.Η απαγόρευση της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν. 4002/2011, όπως αυτό 

αντικαθίσταται με το παρόν άρθρο, ισχύει και για τις υποψήφιες εταιρείες της παραγράφου 

1 του άρθρου 15 του παρόντος.»  

 

Άρθρο 199 

Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4002/2011 

Το άρθρο 47 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 47 

Υποχρεώσεις των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου ή 

παιγνιομηχανημάτων 

1. Κάθε πρόθεση διάθεσης ή απόκτησης μετοχών εταιρείας κατόχου άδειας διενέργειας 

τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου ίση ή μεγαλύτερη με το 

δύο τοις εκατό (2%) του μετοχικού ή του εταιρικού κεφαλαίου ή του ισοδύναμου αυτών 

συμμετοχικού δικαιώματος γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π.. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου5 του άρθρου 46, κάθε σκοπούμενη διάθεση ή απόκτηση, η οποία συνεπάγεται 

άμεση ή έμμεση αλλαγή του ελέγχου της εταιρείας, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της 

Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυρη. Διαθέσεις ή αποκτήσεις οι οποίες διενεργούνται 

κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν παρέχουν 

στον αποκτώντα δικαιώματα ψήφου ή καταβολής μερίσματος ή εν γένει δικαιώματα 

διοικητικού ή περιουσιακού χαρακτήρα από τις ανωτέρω αποκτήσεις.  
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2. Η απόκτηση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή του ισοδύναμου αυτών συμμετοχικού 

δικαιώματος συνεπεία κληρονομικής διαδοχής γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευσή της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης συντρέχουν 

οι συνέπειες της παραγράφου 1.  

3. Ο κάτοχος της άδειας «Διαδικτυακού στοιχήματος» ή/και «Λοιπών διαδικτυακών 

παιγνίων» γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε νέο είδος «Διαδικτυακού στοιχήματος» ή/και 

«Λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» που προτίθεται να διεξαγάγει, προκειμένου αυτό να λάβει 

προηγούμενη πιστοποίηση και να συμπεριληφθεί στην ισχύουσα άδεια.  

4. Με τον Κανονισμό Παιγνίων ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκλησης 

των αδειών διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, η διαδικασία επιβολής 

κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων 

εφαρμόζονται οι σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π..  

5. Ο κάτοχος της άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου υποχρεούται να 

αποθηκεύει σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα (διακομιστή server ή safe), τα 

δεδομένα που αφορούν τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και τα 

δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ παίκτη, κατόχου της άδειας, παρόχου υπηρεσιών 

διαδικτύου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με τα παίγνια αυτά. Τα στοιχεία 

διατηρούνται σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των 

αποθηκευμένων στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και από το σύνολο των αρμόδιων 

ελεγκτικών και δικαστικών αρχών, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.  

6. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών 

παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, 

ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των 

παικτών και του δημόσιου συμφέροντος. 

7. Με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των 

ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. 

8. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να τηρούν τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις 

του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων αδειοδότησης, καθόλη τη 

διάρκεια ισχύος της άδειας. Η παράβαση των όρων συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας από 

την Ε.Ε.Ε.Π..  

  

     Άρθρο 200 

  Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4002/2011 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 καταργείται. 

2. Οι παράγραφοι 3 έως 11 του άρθρου 48 αναριθμούνται σε παραγράφοους 2 έως 10.  

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 48 μετά την αναρίθμηση της προηγούμενης παραγράφου 

αντικαθίσταται ως εξής:  
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«7. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων 

τυχερών παιγνίων (Βlack list), οι οποίοι διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια κατά 

παράβαση των κείμενων διατάξεων, με επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on 

line) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό 

της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες 

οι διαδικασίες επιβολής κάθε είδους προβλεπόμενων κυρώσεων από κάθε αρμόδιο φορέα, 

υπηρεσία ή Αρχή. Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι διαθέσιμα, τα πρόσωπα που 

διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια κατά παράβαση 

των κείμενων διατάξεων, ή/και τους νόμιμους εκπροσώπους, διαχειριστές, μέλη διοικητικού 

συμβουλίου, εταίρους και μετόχους των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε είδους 

παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που έχει επιβληθεί. Οι εγγεγραμμένοι στον 

κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν στην Ελλάδα ή με οποιοδήποτε τρόπο να 

συμμετάσχουν σε αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα. Με τον 

Κανονισμό Παιγνίων ρυθμίζονται το χρονικό διάστημα διατήρησης της εγγραφής, οι 

προϋποθέσεις διαγραφής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της 

παρούσας.» 

 

Άρθρο 201 

Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4002/2011 

 

Το άρθρο 49 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 49 

Μεταφορές χρημάτων 

 

1. Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη 

συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξαγάγουν οι κάτοχοι των αδειών, σύμφωνα με τους 

όρους του παρόντος, διενεργούνται υποχρεωτικά από πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα 

πληρωμών ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου.  

2. Ο αριθμός λογαριασμού των κατόχων άδειας λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος 

γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με ευθύνη τους. Κάθε συναλλαγή ή κίνηση λογαριασμού που 

αφορά παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωριστά με 

ευθύνη των ανωτέρω παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.  

3. Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό, καθώς και ξεχωριστό λογαριασμό 

παικτών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που 

είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα ποσά που βρίσκονται 

κατατεθειμένα στον λογαριασμό παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό 

ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί των παικτών. Όταν το ποσό 
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που βρίσκεται κατατεθειμένο στον λογαριασμό παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με 

το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί παικτών που 

διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το 

έλλειμμα με δικά του ποσά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες. 

4. Η καταβολή του αντιτίμου για τη συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου 

γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην 

των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, με τρόπο που 

διασφαλίζει την ταυτοποίηση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κανονισμό 

Παιγνίων. 

5. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών ή τα ιδρύματα 

ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να 

πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή, καθώς και πληρωμές ποσών συμμετοχής και 

απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια σε λογαριασμούς 

που τηρούν σ’ αυτά μη αδειοδοτημένοι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, 

όπως αναφέρονται στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list) που τηρεί η 

Ε.Ε.Ε.Π. και είναι αναρτημένος στον ιστότοπό της. Τα παραπάνω ιδρύματα διαβιβάζουν 

αμελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση με κάθε συναλλαγή ή 

πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα παραπάνω, καθώς και όλα τα στοιχεία των 

λογαριασμών από τους οποίους έχουν γίνει συναλλαγές και των προσώπων που τους 

κατέχουν. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. επιβάλλεται στο πιστωτικό ίδρυμα ή στο ίδρυμα 

πληρωμών ή στο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα και παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου πρόστιμο υπέρ 

του Δημοσίου ίσο με το δεκαπλάσιο κάθε ποσού που διακινήθηκε και ίσο με πεντακόσια 

(500) τουλάχιστον ευρώ. 

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία αναφορικά με 

τις συναλλαγές των κατόχων άδειας τυχερών παιγνίων και των κατόχων Ατομικής κάρτας 

παίκτη και Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μέσω του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών 

Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) που διατηρείται στη ΓΓΠΣ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4170/2013». 

 

Άρθρο 202 

Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 

 

Το άρθρο 50 του ν.4002/2011 τροποποιείται ως εξής: 

1.Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. α) Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με 

παιγνιομηχανήματα, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων αυτών, 

καταβάλλεται το αντίτιμο για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με το 

άρθρο 39 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.  

658



 

 

 

 

β) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω 

διαδικτύου, καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 4 του άρθρου 45, και για τη 

χορήγηση άδειας ή την ανανέωσή της καταβάλλεται το προβλεπόμενο σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 45 αντίτιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

γ) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο Συνεργατών Προωθητικών 

Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates) καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 2 του 

άρθρου 45Α΄». 

2.  Η παράγραφος 7 καταργείται. 

3. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια 

διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

έχουν τις υποχρεώσεις των οντοτήτων της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.4308/2014 (Α΄ 

251). Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των παιγνίων που ρυθμίζονται με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του παρόντος φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4172/2013.» 

4. Η παράγραφος 10 καταργείται. 

5. Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:  

 «11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση 

της Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί να καθορίζονται έγγραφα, μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα, επιπλέον 

εκείνων που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις».  

6. Στο τέλος της παραγράφου 12 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αποκλειστικά στα νομικά πρόσωπα που είχαν 

υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς μέχρι τις 31.12.2011 και ισχύουν για κάθε υπαχθέν σε 

αυτό νομικό πρόσωπό μέχρι τη χορήγηση σ΄ αυτό της προβλεπομένης στο άρθρο 45 άδειας 

λειτουργίας ή της υποχρέωσης αυτού παύσης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω 

διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, όποιο εκ των δύο πραγματοποιηθεί νωρίτερα.» 

 

Άρθρο 203 

Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 

 

Στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1.Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

« 1. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 

υποβάλλονται σε φόρο ανά γραμμάτιο λαχείου, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 

εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για κέρδη μέχρι χίλια (1.000) ευρώ 

και με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη από χίλια ευρώ και ένα λεπτό 

(1.000,01) και πάνω.» 

2.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που 

διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, τα τυχερά παίγνια καζίνο, καθώς και το πόκερ με τις 

παραλλαγές του.» 
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Άρθρο 204 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Μέχρι τη χορήγηση των αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σύμφωνα 

το άρθρο 45 του ν. 4002/2011, νομικά πρόσωπα παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων ή/και 

άλλων τυχερών παιγνίων που είναι νόμιμα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη - 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και παρέχουν 

υπηρεσίες τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια μέσω διαδικτύου κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, καταβάλλοντας τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στο Μικτό 

Κέρδος τους από την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα σύμφωνα την 

παράγραφο 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, μπορούν μέχρι τις 31.03.2020 να συνεχίσουν 

να διεξαγάγουν στην Ελληνική Επικράτεια μέσω διαδικτύου αποκλειστικά τα τυχερά παίγνια 

των περιπτώσεων γ΄ ή/και κβ΄ του άρθρου 25 του ν . 4002/2011, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τα οριζόμενα στις με αριθμ. 129/2/09.11.2014 (Β΄ 3162) και 163/5/09.07.2015 

(Β΄ 1788) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, υποβάλλουν προς την Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση για ένταξη στο προσωρινό καθεστώς 

αδειοδότησης της παρούσας παραγράφου, προσδιορίζοντας τα εκ των ανωτέρω τυχερά 

παίγνια, τα οποία προτίθενται να προσφέρουν κατά το εν λόγω διάστημα. Η αίτηση αυτή 

συνοδεύεται από: (α) τη σχετική νόμιμη άδεια παροχής, επίγεια ή διαδικτυακά, των τυχερών 

παιγνίων των περιπτώσεων γ΄ ή/και κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, (β) αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού, (γ) τα στοιχεία νόμιμης εκπροσώπησης, διοίκησης ή 

διαχείρισης, (δ) γνωστοποίηση των ιστοτόπων με υποχρεωτική κατάληξη σε «gr.» μέσω των 

οποίων παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, (ε) δήλωση θεωρημένη με 

γνήσιο υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή 

και ακριβή, (στ) υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εταίροι και 

οι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση του νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί 

τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, 

αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή 

παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, 

έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής 

ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης 

της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί 

ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής, (ζ) βεβαίωση φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας στη χώρα εγκατάστασής τους, (η) πιστοποίηση από οργανισμό 

συμμορφούμενο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, περί εφαρμογής υψηλών 

προδιαγραφών ελέγχου και ασφάλειας των πληροφορικών συστημάτων (ενδ. ISO 9001, ISO 

27001 κ.ά.). Τα νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας 

υποχρεούνται να διακόψουν τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην 

Ελληνική Επικράτεια αμελλητί. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγει την 

αποκλειστική δικαιοδοσία του ελληνικού Δημοσίου και δεν προδικάζει την παροχή άδειας 

κατά το άρθρο 45 του ν.4002/2011. 
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2.Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας διεξαγωγής 

τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν.4002/2011, μέσα σε ένα 

(1) μήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Παιγνίων σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 

4002/2011. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από την Ε.Ε.Ε.Π., τα ανωτέρω πρόσωπα 

υποχρεούνται να παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του 

διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, μέσα σε έναν (1) μήνα από την έκδοση της 

απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης. Σε περίπτωση μη 

υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας, τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να 

παύσουν οριστικά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελληνική 

Επικράτεια, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Παιγνίων.  

3. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε., οι κάτοχοι άδειας διοργάνωσης και 

διεξαγωγής παιγνίων υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα 

απομακρυσμένης πλήρους πρόσβασης στα συστήματα και τα υποσυστήματά τους. Τα 

πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε στοιχείο, 

δεδομένο ή πληροφορία που τηρούν στα συστήματα και στα υποσυστήματά τους προς 

εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 

4. Όπου στον ν. 4002/2001 αναφέρεται ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, 

νοείται εφεξής ο Κανονισμός Παιγνίων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 205 

Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 4414/2016  (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Ο Φορέας Διαχείρισης εδρεύει στον Δήμο Ιλίου Αττικής, στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης» 

και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της Περιφέρειας Αττικής.» 

2. Το άρθρο 54 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 54 

Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης 

1. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται 

με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από: 

α. Τέσσερα (4) μέλη που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειάρχη 

Αττικής, εκ των οποίων ένα (1) μέλος ΔΕΠ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή το 
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Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ένα (1) από τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου 

διορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Ιλίου. 

γ. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμαρχο Αγίων 

Αναργύρων - Καματερού. 

δ. Ένα (1) μέλος από την Κοινωνία των Πολιτών (και ιδίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις 

ή κοινωνικούς συνεταιριστικούς φορείς, με καταστατικό σκοπό συναφή με τον σκοπό του 

Φορέα Διαχείρισης που δραστηριοποιούνται, κατά προτεραιότητα, εντός του χώρου του 

Πάρκου Τρίτση και για την προστασία αυτού ή στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας) που 

υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειάρχη Αττικής.  

2. Τα υποδεικνυόμενα, κατά την προηγούμενη παράγραφο, μέλη του Δ.Σ. και οι 

αναπληρωτές τους γνωστοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής από τους υποδεικνύοντες 

φορείς εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης 

πρόσκλησης. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υπόδειξης μέλους ή μελών και των 

αναπληρωτών τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, ο Περιφερειάρχης 

Αττικής διορίζει στη θέση των ελλειπόντων μελών πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας σε 

αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο 

Δήμαρχος Ιλίου και ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού δύνανται να αντικαθιστούν 

τα υποδειχθέντα από αυτούς μέλη, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου ή του 

αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, συγκροτείται αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των 

μελών του, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία και ορίζονται οι αρμοδιότητες 

των λοιπών μελών του. 

4. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. 

5. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση του σκοπού του Φορέα. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Φορέα, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και 

λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του Φορέα και ασκεί τις 

λοιπές αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και δεν ανατίθενται 

με τον παρόντα νόμο σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για τις αναθέσεις κάθε είδους 

συμβάσεων, την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο και τη διενέργεια πλειοδοτικών ή 

μειοδοτικών διαγωνισμών, κατά τις κείμενες διατάξεις. Το Δ.Σ. μπορεί, με αποφάσεις του, 

να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, σε ένα ή 

περισσότερα μέλη του. 

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και έκτακτα όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο 

ή από τρία (3) μέλη. Η σύγκλησή του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του τρεις (3) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του 

Δ.Σ. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται 
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έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. Θέματα που δεν 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να συζητηθούν, εκτός εάν είναι 

παρόντα όλα τα μέλη και δεν προβάλλουν αντίρρηση. 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα επτά 

(7) μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού. Οι 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του 

Αντιπροέδρου, εάν προεδρεύει στη συνεδρίαση. 

8. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, 

στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των μελών και οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη και σε περίπτωση 

άρνηση μέλους να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Τα πρακτικά 

μπορούν να τηρούνται και με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην 

επόμενη συνεδρίαση. 

9. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει 

την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ., β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα, εντός του πλαισίου 

της κείμενης νομοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νομίμως από το Δ.Σ. 

και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημόσιας 

αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και οποιωνδήποτε τρίτων. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να 

μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή στον Γενικό Διευθυντή. Ο Αντιπρόεδρος 

αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, κάθε φορά που 

αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο 

μέλος του Δ.Σ. ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

10. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να προβλέπεται η 

καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να 

ορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής.» 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 55 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Φορέα κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Η πλήρωση της 

θέσης του Γενικού Διευθυντή μπορεί να γίνει και με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί 

με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 

καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως 

ισχύει, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού. 

Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο της θητείας του Γενικού 

Διευθυντή. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε 

συνέπεια στην υπηρεσία ή τον φορέα του αποσπασθέντος. Η καταβολή των αποδοχών σε 

περίπτωση απόσπασης διενεργείται από τον Φορέα.» 

4. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 56 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής: 
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«α. Μηνιαία πρόσοδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών, από την αναλογική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται για τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το 

άρθρο 259 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ως αντιστάθμισμα της 

περιβαλλοντικής ζημίας στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται από την αστική 

λειτουργία και τη δραστηριότητα των δήμων. Με την κοινή απόφαση του προηγούμενου 

εδαφίου καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της μηνιαίας 

προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών το ύψος της μηνιαίας προσόδου δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά τριετία, 

ανάλογα με τη σταθεροποίηση των λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης, το 

βαθμό επίτευξης οικονομικής αυτοτέλειας από τις δραστηριότητές του και την αξιοποίηση 

της παραχωρηθείσας σε αυτόν δημόσιας περιουσίας.»  

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 58 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) αντικαθίστανται ως εξής: 

«3. Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη 

διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις 

υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης στην 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.  

4.Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Οικονομικών δύνανται να ζητούν οποτεδήποτε 

έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης.» 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οι παραπάνω κανονισμοί εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 60 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίστανται ως εξής: 

«2.α) Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του 

Φορέα και μέχρι την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό, 

οι απαιτούμενες εργασίες δύνανται να παρέχονται από προσωπικό που αποσπάται για τον 

σκοπό αυτόν, από φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μετά από αίτηση 

του υπαλλήλου με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου αρμόδιου 

Υπουργού, καθώς και από προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, 

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) 

έτη. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων διενεργείται από τον 

Φορέα.  

β) O Φορέας Διαχείρισης μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄28), όπως 

ισχύει κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και μέχρι τη συγκρότηση, 

κατά τις διατάξεις του παρόντος, του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, οι 

αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και φύλαξης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» δύνανται να 
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καλύπτονται με έκτακτη χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που 

προορίζονται για τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 259 

παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει». 

 

Άρθρο 206 

Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης 

Στο άρθρο 13 του ν. 4067/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«Για την κατασκευή κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, όπως ορίζονται κάθε φορά 

στην κείμενη νομοθεσία, μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από 

γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Σε περίπτωση που τα κτίρια αυτά 

βρίσκονται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή άλλης 

προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), απαιτείται 

η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

 

Άρθρο 207 

Διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια 

Η περίπτωση α) της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 τροποποιείται ως εξής: 

5. α) Με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπορεί να τροποποιούνται προγενέστερα Τοπικά Χωρικά 

Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και τυχόν ισχύουσες για την περιοχή του σχεδίου γενικές 

και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και 

όρους και περιορισμούς δόμησης. Πριν από την έγκριση ενός Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, με 

σκοπό να κριθεί η κατ’αρχήν δυνατότητα χωροθέτησής του, είναι δυνατόν να προηγηθεί η 

εξής διαδικασία προέγκρισης: μετά από υποβολή αίτησης προέγκρισης από τον φορέα 

υλοποίησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, χορηγείται σχετική προέγκριση με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ύστερα από εισήγηση 

της αρμόδιας Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών 

Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται εντός επτά 

(7) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου 

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση 

που περιλαμβάνει, τις χωρΟ.Τ.Α.ξικές κατευθύνσεις της ευρύτερης περιοχής, τις 

υφιστάμενες χρήσεις γης στη ζώνη άμεσης επιρροής της περιοχής μελέτης, την πρόταση 

χωρικής ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης και σχετικό χάρτη κλίμακας 1:5000. Η 

απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της τροποποίησης ενόψει του ειδικού χαρακτήρα της 

επιδιωκόμενης ανάπτυξης, της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηματικής 

ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής του σχεδίου και πάντως τη μη ανατροπή 

της πολεοδομικής και χωροταξικής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής. Η απόφαση 

προέγκρισης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κρίνει 
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την καταρχήν δυνατότητα χωροθέτησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και δεν εξετάζει τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες θα κριθούν στο στάδιο της οριστικής έγκρισης αυτού. 

 

Άρθρο 208 

Διατάξεις για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) τροποποιείται ως εξής: 

«2. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καλύπτουν την έκταση μιας ή περισσοτέρων Δημοτικών 

Ενοτήτων ενός Δήμου. Μπορεί επίσης να καλύπτουν την έκταση δύο ή περισσοτέρων 

Δημοτικών Ενοτήτων που βρίσκονται σε όμορους Δήμους, έπειτα από σχετικές αποφάσεις 

των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια εναρμονίζονται με τις 

κατευθύνσεις των Περιφερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις 

αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.» 

 

Άρθρο 209 

Διατάξεις για την ΕΑΧΑ Α.Ε. 

 

Η διαδικασία εκκαθάρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ενοποίηση 

Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.», που ξεκίνησε σύμφωνα με την παράγραφο 1γ’ 

του άρθρου 7 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), θεωρείται ότι περατώθηκε με την έγκριση της 

καταγραφής της κινητής περιουσίας της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 

την υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ ΔΠΥΔ/ 40300/ 1201/ 6.5.2019 απόφασή του (ΑΔΑ: ΨΘΥ34653Π8-

6ΣΥ), η οποία επέχει θέση έγκρισης από τη γενική συνέλευση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης, έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών 

και απαλλαγής των ελεγκτών, όπως οι ενέργειες αυτές προβλέπονται στην παράγραφο 7 του 

άρθρου 168 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 170 του ν. 4548/2018 γίνεται με μέριμνα του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 7 ν. 4250/2014, το τεχνικό αρχείο της εταιρείας και οι μελέτες που 

έχει καταρτίσει, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 

μεταβιβάζονται από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου στον Δήμο Αθηναίων. Τα 

Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, για μελέτες που 

έχουν εκπονηθεί κατόπιν δικής τους εντολής και επί των οποίων, έως τη δημοσίευση του 

παρόντος, κατείχαν τα πνευματικά δικαιώματα, διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στο 

αρχείο του Δήμου Αθηναίων και μετά τη μεταβίβαση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η 

μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέλος. Η παράδοση των υλικών φορέων 

των παραπάνω μελετών και του τεχνικού αρχείου προς το Δήμο Αθηναίων γίνεται με μέριμνα 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ισχύ του 

παρόντος νόμου. 

 

666



 

 

 

 

Άρθρο 210 

Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

1. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του π.δ.132/2017 «Οργανισμός 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υ.Π.ΕΝ.» ( Α’ 160) αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) Τη Διεύθυνση Αστικής Αναζωογόνησης». 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του π.δ.132/2017 αντικαθίσταται ως εξής : 

«2. Η Διεύθυνση Αστικής Αναζωογόνησης αποτελείται από τα εξής Τμήματα: 

α) Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού και Αστικής Κινητικότητας. 

β) Τμήμα Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτιρίων. 

γ) Τμήμα Εκτέλεσης, Εποπτείας και Διαχείρισης Έργων.» 

3. Η υποπαράγραφος α’ της παραγράφου 3 του Άρθρου 41 του π.δ.132/2017 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«3. α) Στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού και Αστικής Κινητικότητας ανήκουν οι ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

αα) η μέριμνα για την προώθηση προγραμμάτων αστικής ανάπλασης για το βιοκλιματικό 

σχεδιασμό των πόλεων. 

ββ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και προώθηση μελετών, δράσεων και προγραμμάτων για 

την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της μικροκινητικότητας και, ειδικότερα: 

ααα) Η εισήγηση προτάσεων και κατευθύνσεων ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού και 

αστικής αναζωογόνησης αναφορικά με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της 

μικροκινητικότητας, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και συναφείς 

κανονιστικές πράξεις. 

βββ) Η μέριμνα για τη σύσταση και συγκρότηση ομάδων εργασίας για την υποβολή 

προτάσεων αναφορικά με την κατάρτιση ή τροποποίηση Στρατηγικού Σχεδίου για την 

προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας ή/και μικροκινητικότητας στη χώρα μας, το 

κατευθυντήριο πλαίσιο οδηγιών και την εξειδίκευση των διαδικασιών έγκρισης, 

παρακολούθησης και αναθεώρησης των ΣΒΑΚ και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 

γγγ) Η διατύπωση γνώμης σε κάθε στάδιο της εκπόνησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας προς τον φορέα εκπόνησης για θέματα που επηρεάζουν το αστικό 

περιβάλλον, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των ΣΒΑΚ προ της εγκρίσεως, της 

αναθεώρησης τους και του χαρακτηρισμού τους ως ολοκληρωμένων σε συνεργασία με τυχόν 

συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. 

γγ) η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών, κανονισμών και ειδικών μελετών και 

προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης για τον σύγχρονο αστικό 

βιοκλιματικό σχεδιασμό των πόλεων και τον αστικό εξοπλισμό του δημόσιου ελεύθερου 

χώρου, 
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δδ) ο προγραμματισμός, η εκπόνηση, ανάθεση, επιλογή, έγκριση, εποπτεία, επίβλεψη, 

έλεγχος και παραλαβή των μελετών αστικών αναπλάσεων, για παρεμβάσεις αρμοδιότητας 

του Υπουργείου και άλλων φορέων, ιδίως για τη διαμόρφωση και τυχόν ενοποίηση 

κοινοχρήστων χώρων, καθώς και ακάλυπτων χώρων στεγαστικών προγραμμάτων, 

διαμόρφωση των προσόψεων κτηρίων, αισθητική αναβάθμιση των τεχνικών έργων και του 

περιβάλλοντος χώρου, 

εε) η μέριμνα για τη σύνταξη, σε συνεργασία με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή άλλους 

κρατικούς φορείς, προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών, για το σχεδιασμό, την 

κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων αστικής και τεχνικής υποδομής, 

στστ) η διοργάνωση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με αντικείμενα σχετικά με τα ανωτέρω.» 

 

 

 

 

Άρθρο 211 

Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και του ν. 3023/2002 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, 

όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Ειδικώς, η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας 

περιουσιακά στοιχεία, την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη και τον τρόπο κτήσης 

τους.» 

2. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου ix της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 

ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 1, περιλαμβάνει και τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς 

ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα κατά την 31η Δεκεμβρίου του 

προηγούμενου έτους, εφόσον κάθε μία από αυτές υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ.» 

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται, εφόσον απαιτείται, από άρση 

τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι 

προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της Επιτροπής.» 

4. Η παραγράφος 9 του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003, αντικαθίσταται ως εξής: 
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«9. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών 

Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται ενιαίος κανονισμός διαδικασιών ελέγχου 

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για όλα τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου.» 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ύστερα από 

πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού διακοσίων (200) ευρώ για τους υπόχρεους που 

υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και πενήντα (50) ευρώ για τους 

λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών του προηγουμένου 

εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου 

ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή 

ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό (100) ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης δύναται να τροποποιείται το ποσό 

των παραβόλων.» 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Για κάθε παράβαση της περίπτωσης α’ της παραγράφου1 του άρθρου 11 επιβάλλεται 

πρόστιμο μέχρι 5% της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας προς το κόμμα ή το 

συνασπισμό τακτικής χρηματοδότησης ή πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, 

αν πρόκειται για κόμμα ή συνασπισμό που δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότη.» 

Άρθρο 212 

Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«3. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και 

μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Αναπληρωτών 

Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών 

των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των 

Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005, που υπάγονται στις διατάξεις 

του παρόντος, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών 

Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, 

του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), καθώς και του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού 

του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε καθορίζονται με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού με την επιφύλαξη των 

οριζόμενων στο επόμενο εδάφιο. Ειδικότερα αναφορικά με τις εταιρείες του ν. 3429/2005 

για τις οποίες εφαρμόζεται η εξαίρεση του άρθρου 28 παρ. 3 περ. γ’ , οι κάθε είδους 

αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθορίζονται με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4548/2018 (Α’ 104).»  
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2.  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται περίπτωση γ΄), ως 

εξής:  

«γ) Οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων και 

των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία 

Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από τρεις 

χιλιάδες (3.000) εργαζόμενους είτε ο κύκλος εργασιών τους σε επίπεδο εταιρείας ή ομίλου 

υπερβαίνει τα εκατό (100) εκατομμύρια ευρώ. Για τον καθορισμό των εν γένει αποδοχών και 

πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των προσώπων της 

παρούσας περίπτωσης σύμφωνα με αξιολόγηση με συγκεκριμένους ποιοτικούς και 

ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 90% του ανώτατου 

ορίου της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22.»  

 

Άρθρο 213 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις. 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2019 
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

Χρ. Σταϊκούρας 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

Σπ. – Άδ. Γεωργιάδης 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

Ν. – Γ. Δένδιας 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

Μ. Χρυσοχοΐδης 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

     Ν. Παναγιωτόπουλος 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

                Ν. Κεραμέως 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

Ι. Βρούτσης 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

Κων. Χατζηδάκης 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Στ. Μενδώνη 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

 

Κων. Τσιάρας 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

Π. Θεοδωρικάκος 
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ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

Κων. Καραμανλής 

 

 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Ι. Πλακιωτάκης 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Θ. Θεοχάρης 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

Γ. Γεραπετρίτης 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

Κυρ. Πιερρακάκης 

        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

Μ. Βαρβιτσιώτης 
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   Αριθμ.  256 / 18 / 2019 

 
Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

 
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις» 
 
 
 Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 

ΜΕΡΗ Α΄ & Β΄ 
 
Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

σχετικά με την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων καθώς και τον έλεγχο επενδυτικών 
σχεδίων και την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
επενδύσεων των νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998. Ειδικότερα, 
μεταξύ άλλων: 
 
1.α. Αίρεται η προϋπόθεση υπαγωγής στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων  
(EFSI)  για τις επενδύσεις του ν.3389/2005, που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή 
ΣΔΙΤ, προκειμένου αυτές να χαρακτηριστούν ως αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές 
Επενδύσεις. 
   β. Περιλαμβάνονται και οι Στρατηγικές Επενδύσεις 2 του τομέα της βιομηχανίας στις 
κατηγορίες επενδύσεων για τις οποίες ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης ως 
κίνητρο χωροθέτησης, ορίζεται σε 0,6.   
   γ. Μειώνονται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες οι προθεσμίες για την έκδοση 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες 
υποκατηγορίας Α1 και Α2. Σήμερα ισχύουν οι προθεσμίες σαράντα πέντε (45) και τριάντα 
πέντε (35) εργάσιμων ημερών αντίστοιχα, για αυτές τις κατηγορίες. 
   δ. Ορίζεται ως επιβαρυντική περίσταση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής, η άπρακτη 
παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών 
ημερών, για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για 
την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης ή η μη εμπρόθεσμη αποστολή από τις 
περιφερειακές ή άλλες υπηρεσίες προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή των σχετικών 
εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων. 
   ε. Παρέχονται τα κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων με τη μορφή 
επιχορήγησης και στις περιπτώσεις πρόσληψης ατόμων με χρόνια πάθηση. (Σήμερα το μέτρο 
περιορίζεται στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και τα άτομα με 
αναπηρία).                                                                                              (άρθρο 1) 
2. Συμπληρώνεται το πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων και την 

πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπεται: α) η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που κατά τον 

δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα 

έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, β) η μη καταβολή του 

προβλεπόμενου παραβόλου για την υποβολή του αιτήματος ελέγχου και γ) 

δειγματοληπτικός έλεγχος για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της 
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παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από τριμελή επιτροπή, οι αποζημιώσεις των μελών 

της οποίας καθορίζονται με κ.υ.α.        

                                                                                                            (άρθρο 2) 

3. Υπάγονται εφεξής, στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.4399/2016, επενδυτικά σχέδια 
που αφορούν σε ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες καθώς και σε 
δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.    
                                                                                                            (άρθρο 3) 
 
 
  ΜΕΡΟΣ Γ΄  
 

Δημιουργείται Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, ως ενιαία αποτύπωση του συνόλου των 
αδιαβάθμητων γεωχωρικών δεδομένων κατά τρόπο δημόσια και δωρεάν προσβάσιμο στο 
κοινό, μέσω διαδικτύου.  

Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα λειτουργίας του ανωτέρω Χάρτη (παραχώρηση 
πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα, νομική δεσμευτικότητα κ.λπ.) και ορίζονται τα 
αρμόδια όργανα για την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία αυτού, παρέχεται δε 
η δυνατότητα ανάθεσης των εν λόγω ενεργειών στους μνημονευόμενους φορείς (δημόσιες 
Υπηρεσίες ή και ιδιωτικό φορέα με την αναγκαία τεχνογνωσία).                         (άρθρα 4 – 9)  
 
 
 ΜΕΡΟΣ Δ΄  
 

Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών, το οποίο λειτουργεί σε ψηφιακή και 
δημόσια προσβάσιμη μορφή, περιλαμβάνει όλες τις υποδομές και τα κτήρια που ανήκουν ή 
βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημοσίου τομέα, εξαιρουμένων των υποδομών 
και των κτηρίων που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και ρυθμίζονται επιμέρους θέματα λειτουργίας αυτού.  
 Με υπουργική απόφαση, μπορούν να ανατεθούν η ανάπτυξη και η λειτουργία του 
ανωτέρω Μητρώου σε φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με την απαιτούμενη 
τεχνογνωσία και υποδομή.                                                                                                   (άρθρο 10)  
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Ε΄  
 
Επανακαθορίζεται το πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας των επιτρεπόμενων 

δραστηριοτήτων από τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων (αρ. 41 ν.3982/2011). 

(άρθρο 11) 
 
 

ΜΕΡΗ ΣΤ΄ & Ζ΄ 
 
Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

σχετικά με (i) την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) και (ii) την άσκηση 
των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων : 
1.α. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και των 
Εταιρειών Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ) ή των Εταιρειών Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΔΕΠ) όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, 
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φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων και στις άλλες υπηρεσίες για τις 
οποίες οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη.  
   β. Προβλέπεται ότι, το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανταποδοτικών τελών που 
καταβάλλουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις δια του λογαριασμού κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών και αποδίδεται απευθείας από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με κατάθεσή 
του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ (ισχύει και σήμερα). Το υπόλοιπο 
είκοσι τοις εκατό (20%) των καταβαλλομένων τελών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α. ως 
ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης 
Βιομηχανικής Συγκέντρωσης εντός των διοικητικών του ορίων με την προϋπόθεση ότι, το 
ποσό που αποδίδεται για την κάλυψη των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών (80% 
των ανταποδοτικών τελών) στην ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ επαρκεί για το σκοπό καταβολής του. 
   γ. Προβλέπεται ότι ο υπολογισμός και η επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 
(ΤΑΠ), που εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. για τα ακίνητα στα ΕΠ ή τις Άτυπες Βιομηχανικές 
Συγκεντρώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί η απόφαση χαρακτηρισμού τους ως περιοχών που 
χρήζουν περιβαλλοντικής εξυγίανσης,  γίνεται μόνο επί της επιφάνειας των κτισμάτων. 
(Σήμερα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του η αξία των κτισμάτων και η αξία της 
διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα). 
   δ. Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης και το φόρο δωρεάς κάθε σύμβαση 
αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση του προβλεπόμενου 
ποσοστού [τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) της έκτασης] που θα καταλάβει το 
ΕΠ. Οι ίδιες φορολογικές απαλλαγές ισχύουν και για τις συμβάσεις με τις οποίες 
μεταβιβάζονται στην κυριότητα της ΕΔΕΠ οι αναγκαίοι κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις. 
   ε. Καταργείται η εξαίρεση από τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται για τη 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν τις εγκαταστάσεις τους εκτός των Νομών Αττικής 
και Θεσσαλονίκης σε Ε.Π. εντός αυτών. 
   στ. Ορίζεται ότι για τις ΒΙΠΕ του ν.4458/1965 και τις ΒΕΠΕ του ν.2545/1997, για τις οποίες 
ισχύουν τα κίνητρα του άρθρου 62 του ν.3982/2011, εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
παράλληλα και τα κίνητρα που προβλέπονται στους νόμους αυτούς.    
                                                                                                                                     (άρθρο 12) 
2.α. Προβλέπεται ότι, η λειτουργία των εγκαταστάσεων μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης και όχι έγκρισης λειτουργίας που ισχύει σήμερα. 
   β. Καταργείται η υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων επί τη βάσει της όχλησης (υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση) και υιοθετείται 
πλέον μόνο αυτή της περιβαλλοντικής κατάταξης  (Α1 ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, Α2 ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και Β τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον). 
                                                                                                                                     (άρθρο 13) 
 
 
 ΜΕΡΟΣ Η΄ 
 
 Επανακαθορίζεται το πλαίσιο για την ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
υπό τις οριζόμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων: 
1. Προβλέπεται για κάθε φορέα η ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό 
την προϋπόθεση της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων 
κοινωνικής ασφάλισης και της εγγραφής του στο γενικό εμπορικό μητρώο, κατά περίπτωση.  
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2. Ορίζεται ότι η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα 
πρότυπα για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας θα γίνεται από 
διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) δημοσίους ή 
ιδιωτικούς φορείς. 
3.α. Παρέχεται, στις αρμόδιες αρχές, η δυνατότητα να αναθέτουν, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελέτες ή την παροχή υπηρεσιών 
αναγκαίων για την εξέταση συγκεκριμένων αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας, υπό τις 
οριζόμενες προϋποθέσεις. 
   β. Προβλέπεται η δυνατότητα εξουσιοδότησης από την αρμόδια Αρχή σε 
πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς, της διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων των όρων 
και προϋποθέσεων λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων.    
                                                                                             (άρθρο 14) 

ΜΕΡΟΣ Θ΄ 
 

1. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στο ν. 4014/2011, κατά το μέρος που 
αναφέρεται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων. Περαιτέρω, προβλέπεται 
ότι οι πιστοποιημένοι αξιολογητές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μπορούν 
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και μέσω νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχουν ή με 
τα οποία συνδέονται συμβατικά, κατόπιν εγγραφής αυτών (των νομικών προσώπων) στο 
οικείο Μητρώο.                        (άρθρο 15)  
2. Προβλέπεται ότι, το οφειλόμενο αντάλλαγμα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας 
(Υ.Κ.Ω.) της περιόδου 2007 – 2011 που δεν έχει αποδοθεί στη Δ.Ε.Η. ΑΕ, καθορίζεται με 
απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και αποδίδεται στο δικαιούχο από τον 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού Υ.Κ.Ω. Περαιτέρω, παρέχεται 
η δυνατότητα κάλυψης, με υπουργική απόφαση, από τον κρατικό προϋπολογισμό του 
κόστους παροχής Υ.Κ.Ω. της προαναφερόμενης περιόδου, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή 
του Ειδικού Λογαριασμού Υ.Κ.Ω.        
                                                                                                          (άρθρο 16)  
3. Συμπληρώνεται το π.δ.126/1986 σχετικά με τη διαδικασία παραχώρησης της 
εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και 
ορίζονται, για το διαχειριστικό έτος 2020, οι προθεσμίες υλοποίησης των σχετικών ενεργειών 
των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.).                                                                (άρθρο 
17)  
4. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού και 
σύμφωνα με τις ρητά οριζόμενες προϋποθέσεις, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την 
απόδοση σε εποπτευόμενους φορείς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των 
εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ αυτών μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και δεν 
αποδόθηκαν σε αυτούς κατά το έτος 2018, λόγω μη δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης 
υποχρέωσης. Τα εν λόγω εντάλματα εκδίδονται σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του ανωτέρω Υπουργείου έτους 2019.                                  (άρθρο 18)  
 
 
 ΜΕΡΟΣ Ι΄ 
 

Επανακαθορίζονται θέματα αναφορικά με την άσκηση εποπτείας και τη διαδικασία 
ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα. Ειδικότερα: 
- προστίθενται στην Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εποπτεία τρία ακόμη 
μέλη. Στις συνεδριάσεις αυτής προσκαλούνται εφεξής και εκπρόσωποι των κοινωνικών 
εταίρων, κατά περίπτωση, 

676



 

- η εποπτεύουσα αρχή καταχωρίζει τις καταγγελίες υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική 
μορφή και μεριμνά, ώστε ο καταγγέλλων να προβαίνει απευθείας σε ηλεκτρονική 
καταγγελία, 
- συντάσσεται, σε κάθε εποπτεύουσα αρχή, μητρώο ελεγκτών στο οποίο  εντάσσεται 
κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στον ορισμό του ελεγκτή. Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες μπορούν 
να ασκούνται και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία παραχωρείται η σχετική 
αρμοδιότητα από την εποπτεύουσα αρχή για την υποβοήθηση του έργου της.                                      
(άρθρο 19) 
 
 
 ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄  

 
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και, μεταξύ άλλων, 

προβλέπονται τα εξής:  
 
1. Αναμορφώνεται το πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευής κεραιών ξηράς 
και ειδικότερα:  
   α. Θεσπίζονται νέες διαδικασίες για την έκδοση αδειών κατασκευής κεραιών από την 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) μέσω του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) και για την έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών 
κεραιών, μέσω του Ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης Οικοδομικών αδειών (e-Άδειες).  
   β. Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα (εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαίρεση ειδικών κατηγοριών κεραιών από 
το θεσπιζόμενο νομοθετικό πλαίσιο, λειτουργία πάρκων κεραιών κ.λπ.).  
   γ. Προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά λόγο 
αρμοδιότητας (έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τήρηση περιβαλλοντικής και 
πολεοδομικής νομοθεσίας, έλεγχος εγκρίσεων δομικών κατασκευών από ελεγκτές δόμησης 
κ.λπ.). Ειδικά, για τους ελεγκτές δόμησης προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης ύψους 150 
ευρώ, η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργική απόφαση.  
   δ. Καθορίζεται η διαδικασία απομάκρυνσης δομικών κατασκευών κεραιών, σε 
περίπτωση που ανακληθούν ή ακυρωθούν οι σχετικές άδειες, και προβλέπεται η επιβολή, σε 
περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων, διοικητικού προστίμου στους κατόχους των 
εν λόγω κεραιών, το οποίο εισπράττεται υπέρ της οικείας Περιφέρειας.  
   ε. Συνιστάται, με υπουργική απόφαση, εννεαμελής επιτροπή για τα ζητήματα που 
αφορούν στην αναπροσαρμογή των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία. 

Προβλέπεται: 
    - η ανάθεση από την Ε.Ε.Τ.Τ. σε αρμόδιους φορείς του έργου τυποποίησης/έκδοσης 
τεχνικών κανονισμών (τυποποιημένες κατασκευές κεραιών), 
   - η ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των 
καταγγελιών που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση κατασκευών 
κεραιών. Για την υποβολή των καταγγελιών απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο 
αποδίδεται στις υπηρεσίες που πραγματοποιούν τους απαιτούμενους ελέγχους.  
   στ. Επανακαθορίζεται το πλέγμα των λοιπών κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών) που 
επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα σε περίπτωση μη τήρησης της νομοθεσίας που διέπει 
την κατασκευή κεραιών ξηράς. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της 
οικείας Περιφέρειας για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά με τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτροδότησης και την ανάρτηση πινακίδων με τη σήμανση (επωνυμία του κατόχου).  
   ζ. Καθιερώνεται διαδικασία καταγραφής και ένταξης υφιστάμενων δομικών 
κατασκευών κεραιών στο νέο θεσμικό πλαίσιο, εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος. 
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Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση υπαγωγή υφιστάμενων δομικών κατασκευών 
κεραιών στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων.  
 Ειδικά για τις κεραίες που χρησιμοποιούνται ως μέρος δικτύου παροχής υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προβλέπεται η καταβολή προστίμων υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ. και της 
Ε.Ε.Α.Α., υπό την αυστηρά οριζόμενη διαδικασία.  
   η. Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα των 
πληροφοριακών υποδομών βάσει των οποίων υλοποιούνται οι διαδικασίες κατασκευής 
κεραιών ξηράς.  
   θ. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος ρυθμίσεις μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου 
συστήματος αδειοδότησης κατασκευής κεραιών ξηράς και προβλέπεται η σύσταση ειδικής 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη κώδικα που θα περιλαμβάνει τη σχετική 
νομοθεσία.                                                                                                               (άρθρα 20 – 42)  
2. Ορίζεται ότι το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, περιεχόμενο του οποίου αποτελούν η 
πολιτική ανάπτυξης δικτύων καθώς και οι στόχοι και τα μέσα επίτευξής τους, εγκρίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Γενικής 
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ). Περαιτέρω, οι δράσεις ανάπτυξης 
δικτυακών υποδομών που σχεδιάζονται από φορείς του Δημοσίου με σκοπό την ένταξή τους 
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), 
ελέγχονται ως προς τη συμβατότητά τους με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, κατά την 
προβλεπόμενη διαδικασία.                                   
(άρθρα 43, 44)  
3.α. Θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, ως κεντρικό πλαίσιο 
διυπουργικού συντονισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων απλούστευσης των 
διοικητικών διαδικασιών, που αποβλέπει στη μείωση της γραφειοκρατίας, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα. 

Στο εν λόγω Εθνικό Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και προτάσεις δημοσίων 
υπαλλήλων ή λειτουργών, κοινωνικών εταίρων κ.λπ., οι οποίες υποβάλλονται σε ειδική 
πλατφόρμα που δημιουργείται για το συγκεκριμένο σκοπό και αξιολογούνται από τις ομάδες 
εργασίας που συγκροτούνται με υπουργικές αποφάσεις και έχουν την προβλεπόμενη 
σύνθεση (Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς, συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων μελών της 
Κυβέρνησης, ιδιώτες εμπειρογνώμονες κ.λπ.). 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης, 
συγκροτείται επιτελική επιτροπή για την εκπόνηση Οδηγού σχεδιασμού και υλοποίησης 
δράσεων, με τελικό σκοπό την παραμετροποιημένη προτυποποίηση των λειτουργιών και των 
διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης, την ψηφιοποίησή τους και τη διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας αυτών. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών καλύπτεται χρηματοδοτικά από 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα καθώς και από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς 
πόρους.  
   β. Με υπουργική απόφαση, συνιστάται Ειδική Επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες και 
εμπειρογνώμονες, για την επεξεργασία νέου Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και την 
εκπόνηση κωδικοποιητικού Οδηγού με υποδείγματα διοικητικών εγγράφων. 

Η εν λόγω Επιτροπή είναι 9μελής και θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της 
εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 
   γ. Συνιστάται, επίσης, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παρατηρητήριο 
Γραφειοκρατίας για την αποτύπωση των διοικητικών βαρών που προκύπτουν από τη 
νομοθεσία και τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις και για τη σύνταξη ετήσιων αναφορών 
σχετικά με τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων: 

Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για 
την ανάπτυξη ειδικών στατιστικών του Παρατηρητηρίου. 
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Προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για τις 
ανάγκες του Παρατηρητηρίου, οκτώ (8) νέων οργανικών θέσεων προσωπικού, οι οποίες 
καλύπτονται με πρόσληψη ή με αποσπάσεις από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.                                                   
(άρθρα 45 – 47)  
4. Ρυθμίζονται οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
ειδικότερα, μεταξύ άλλων: 
   α. Συνιστάται άμισθη Επιτροπή για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό της 
Ελλάδας, η οποία υπάγεται στον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας για θέματα ψηφιακής 
διακυβέρνησης. Με υπουργική απόφαση, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη 
συγκρότηση, τη λειτουργία, τους πόρους, τη στελέχωση αυτής κ.λπ. 
   β. Συνιστώνται, επίσης, οι ακόλουθες οργανικές μονάδες: 
   - Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), 
   - Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην εν 
λόγω Γενική Διεύθυνση μεταφέρεται ως σύνολο θέσεων, αρμοδιοτήτων και προσωπικού, η 
αντίστοιχη οργανωτική δομή του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης. Συνιστάται θέση μετακλητού Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
Κυβερνοασφάλειας και ορίζονται ο τρόπος κάλυψης αυτής και τα απαιτούμενα προσόντα. 
   γ. Ρυθμίζονται επίσης, θέματα στελέχωσης των οργανικών μονάδων της συνιστώμενης 
Γενικής Διεύθυνσης (μεταφορά προσωπικού, αποσπάσεις κ.λπ.) 
   δ. Προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης δύο (2) μετακλητών συνεργατών 
επικοινωνιολόγων ή ενός (1) δημοσιογράφου και ενός (1) νομικού. 
   ε. Με κ.υ.α., μπορεί να τροποποιείται η διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ).  
   στ. Παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 
Έρευνας» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) Α.Ε. να προβαίνει σε συνέργειες, κοινές δράσεις και χρηματοδοτήσεις 
νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει και να συμπράττει με δημόσιους ή μη 
κερδοσκοπικούς φορείς για την υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων, κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή και να εκτελεί έργα για λογαριασμό 
αυτών ως τελικός δικαιούχος και φορέας υλοποίησης αυτών. 

Η στελέχωση της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιείται με αποσπάσεις υπαλλήλων, 
μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, φορέων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

(άρθρα 48 - 51)  
5.α. Προβλέπεται η ίδρυση Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία 
ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Στο 
ανωτέρω Υπουργείο, συνιστώνται και τηρούνται: i) Μητρώο Δικτυακών Τόπων και 
Εφαρμογών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και ii) Μητρώο Ψηφιακών Υπηρεσιών 
της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.  
   β. Συμπληρώνεται το άρθρο 5 του ν.3979/2011 και θεσπίζεται υποχρέωση κάθε φορέα 
της Γενικής Κυβέρνησης για τη φιλοξενία σχετικής ιστοσελίδας στην ανωτέρω Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Με υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται η διαδικασία 
και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν οι ως άνω 
φορείς για τη δημιουργία και λειτουργία των οικείων δικτυακών τόπων.                                            
(άρθρο 52)  
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ 
 
Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
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Ειδικότερα: 
 
1. Προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης από τις εθνικές και τοπικές 
ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις ειδικών όρων ή εξαίρεσης από την 
εφαρμογή συγκεκριμένων όρων, για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε ειδικής 
κατηγορίας επιχειρήσεις, όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα.                                                                                                                           (άρθρο 53) 
2.α. Δημιουργείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενικό Μητρώο 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και Γενικό Μητρώο Οργανώσεων 
Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 
   β. Καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 
Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) 
«ΕΡΓΑΝΗ», για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζόμενων, ενώσεις προσώπων 
εργαζόμενων και τις οργανώσεις των εργοδοτών.  
   γ. Εισάγεται η δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικής ψήφου για τη λήψη 
αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών συμπεριλαμβανομένων των 
αποφάσεων κήρυξης απεργίας.                                                                                          (άρθρο 54) 
 
3. Υπερισχύει της κλαδικής, κατ’ εξαίρεση του γενικού κανόνα, η επιχειρησιακή 
συλλογική σύμβαση εργασίας, στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.                    (άρθρο 55) 
4.  Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κήρυξης ως υποχρεωτικής, για 
όλους τους εργαζόμενους, συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης κ.λπ.
                                                                                      (άρθρα 56, 57) 
5. Επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις ατομικές εργασιακές 
σχέσεις. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
- καθορίζεται ρητά το πέραν των δύο (2) μηνών χρονικό διάστημα της καθυστέρησης 
καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών, προκειμένου να θεωρηθεί μονομερής βλαπτική 
μεταβολή των όρων εργασίας της υπαλληλικής σύμβασης, 
- ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό 
(12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής, για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας πέραν της 
συμπεφωνημένης,  
- καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», οι 
συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, που αφορούν σε απασχολούμενους που αμείβονται με 
δελτίο παροχής υπηρεσιών σε δύο εργοδότες κατ’ ανώτατο όριο καθώς και σε περιστασιακά 
απασχολούμενους με εργόσημο. Με υπουργική απόφαση, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της υπό ψήφιση διάταξης καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης 
αυτής.                                                                                                                              (άρθρα 58 – 62) 
6. Παρατείνεται: 
   α. η ισχύς της από 28 Μαρτίου 2018 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
από την ημερομηνία λήξης της κανονιστικής της ισχύος (30.6.2019) μέχρι τη σύναψη νέας 
Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και όχι πέραν της 31ης.12.2019, 
   β. η πενταετής θητεία των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, από τη λήξη της (29.04.2019) και έως την 
31η.12.2019.                                                                                                   (άρθρα 63, 64) 
7.α. Προβλέπεται υποχρέωση διενέργειας ενός τουλάχιστον επανελέγχου της 
παραβατικής, για αδήλωτη εργασία, επιχείρησης/εκμετάλλευσης από τα αρμόδια όργανα, 
εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία διαπίστωσης της 
παράβασης, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν υποτροπή. 
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Σε περίπτωση παράβασης του εργοδότη, για αδήλωτη εργασία, δεν τεκμαίρεται 
εφεξής ότι η σχέση εργασίας διήρκησε τρεις (3) μήνες. Επίσης, καταργείται η υποχρέωση 
πράξης καταλογισμού σε βάρος του εργοδότη από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, άνευ 
ετέρου και αναδρομικά από την ημερομηνία του ελέγχου, του συνόλου των προβλεπόμενων 
κατά περίπτωση ασφαλιστικών εισφορών, στην περίπτωση αποκάλυψης αδήλωτης εργασίας 
και της τεκμηρίωσης ότι η σχέση εργασίας του αδήλωτου εργαζόμενου διήρκεσε για 
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. 
   β. Αναπροσαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται με τη μορφή 
προστίμων στον εργοδότη που προβαίνει στην πρόσληψη εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
από την ημέρα του ελέγχου, εργαζομένων που διαπιστώθηκαν, ως αδήλωτοι, με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης [τα πρόστιμα που επιβάλλονται κυμαίνονται 
από δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ κατά περίπτωση, αντί από 
3.000 έως 7.000 ευρώ, που κυμαίνονται σήμερα]. 
 Ειδικά στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, το προβλεπόμενο πρόστιμο για 
αδήλωτη εργασία περιορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντί δέκα 
χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ που ισχύει, σε περίπτωση πρόσληψης του 
εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας τριών (3) μηνών. 
                                                                                      (άρθρα 65, 66) 
8. Δημιουργείται στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» «Μητρώο 
Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία», στο οποίο θα καταχωρούνται οι επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και γενικώς οι εργοδότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, στους οποίους 
επιβάλλονται κυρώσεις για απασχόληση εργαζομένων με αδήλωτη εργασία. Οι  επιχειρήσεις 
και  εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς  
ασφαλιστικές ρυθμίσεις.                                       (άρθρο 67, 68) 
9.α. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών 
Δηλώσεων (ΑΠΔ). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα,  η δυνατότητα 
αναστολής από το ΚΕΑΟ, της  χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την 
υποβολή ΑΠΔ, σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω ΑΠΔ χωρίς να 
καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.              
   β. Παρατείνεται το αργότερο μέχρι και την 31η.12.2020 (λήγει 31.12.2019), η προθεσμία 
για την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του 
ΕΤΕΑΕΠ και απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.                (άρθρα 69 – 71) 
 
10.α. Δύναται να παραταθεί, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και το αργότερο μέχρι  
30.06.2020 οπότε και λύεται αυτοδικαίως, η από 14.04.2016 (αριθ. πρωτ. σύμβασης 9/16) 
διοικητική σύμβαση που αφορά στην «Παροχή στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων φωνής και εικόνας μέσω ιδιωτικού 
ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ). 
   β. Υποχρεούται ο ΕΦΚΑ να καταρτίσει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τους 
εκκρεμείς ισολογισμούς των ετών 2017, 2018 και 2019.           (άρθρα 72 – 74) 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄ 
 

Εισάγονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα: 
   α. Θεσπίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφων και 
λοιπών εγγράφων, από 1-1-2021, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια, με αντίστοιχη τροποποίηση/συμπλήρωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.  
 Παράλληλα, εισάγεται η υποχρέωση για αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στα δικόγραφα ενώπιον του 
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Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και θεσπίζεται η 
διαδικασία τηλεσυνεδρίασης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.  
   β. Συμπληρώνεται το άρθρο 64 του ν.3900/2010 και προβλέπεται ότι το Ταμείο 
Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) επιχορηγεί ετησίως το Συμβούλιο της 
Επικρατείας ως κύριο του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης» (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.), για την ανάθεση υπηρεσιών και την 
προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής.  

(άρθρα 75 – 80)  
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄ 

1.α. Απαλείφεται η εξαίρεση των έργων αναπλάσεως και των κτιριακών από τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου.                  
   β. Δε θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου προς αποζημίωση σε περίπτωση τήρησης των 
προϋποθέσεων και της προβλεπόμενης, κατά το ν.4412/2016, διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης.                     (άρθρο 81) 
2. Μειώνεται από 75% σε 50% το ύψος του ποσοστού, τόσο της απαλλοτρίωσης όσο 
και της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου έργων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και των εποπτευόμενων φορέων του, που απαιτείται για την υπογραφή της 
σύμβασης παραχώρησης.                                                                                                    (άρθρο 82) 
3.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τριμελής επιτροπή 
παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης εκάστου έργου σύμπραξης από το Δημόσιο και 
τον Ιδιωτικό Φορέα.                               
   β. Τάσσεται προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, από την επομένη της οποίας άρχεται το 
δικαίωμα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού να ζητήσει την ανόρθωση της ζημίας που υπέστη από 
καθυστέρηση που τυχόν προκλήθηκε από τη μη συμμόρφωση της αρμόδιας Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας.                                                                                                                              (άρθρο 83) 
 
 
 ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄ 

 Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και συγκεκριμένα: 
   α. Η εν λόγω εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και οι 
διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν.3429/2005 ή που 
διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή που επιχορηγούνται ή 
χρηματοδοτούνται από αυτό δεν εφαρμόζονται ως προς την εταιρεία, με εξαίρεση των όσων 
ορίζονται ρητά στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου. Ομοίως, δεν εφαρμόζονται ως προς την 
Εταιρεία οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στους Φορείς αυτούς, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του ν.4270/2014 που αφορούν στην υποβολή δημοσιονομικών 
αναφορών. 
   β. Στα έσοδα της εν λόγω εταιρείας εντάσσονται και οι ενωσιακοί πόροι ή οι πόροι 
διεθνών οργανισμών, διαχειριστικές αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και οι 
πόροι που προέρχονται από την εκμίσθωση ή παραχώρηση χώρων ή εγκαταστάσεων ή από 
οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή κατά την άσκηση δραστηριότητας εντός του πεδίου των 
σκοπών της.  
   γ. Συνιστάται στην εταιρεία Επιτροπή Ελέγχου, η οποία λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο 
και αντικειμενικό σώμα με σκοπό την επισκόπηση και αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών 
και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών της εταιρείας. Με αποφάσεις 
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του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας καθορίζεται, μεταξύ άλλων, το ύψος της αποζημίωσης 
των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ανά συνεδρίαση αυτής. 
   δ. Η εταιρεία διοικείται εφεξής, από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), αντί 
επταμελές που ισχύει σήμερα. 
   ε. Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ της εταιρείας και οι αποζημιώσεις που 
καταβάλλονται στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του μοναδικού μετόχου της εταιρείας (σήμερα η αποζημίωση των μελών του ΔΣ καθορίζεται 
με κ.υ.α.). 
   στ. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού από το Δημόσιο, κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Στην Εταιρεία μπορεί να αποσπώνται, επίσης, 
ύστερα από αίτημά τους, υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους 
η Ελλάδα είναι μέλος.  
   ζ. Εγκρίνεται, με απόφαση του ΔΣ, Μισθολογικός Κανονισμός με τον οποίο ορίζονται 
κλίμακες αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού καθώς επίσης και οι όροι και διαδικασίες 
εξέλιξης και άλλες μισθολογικές ή μη μισθολογικές παροχές. Οι μισθοί του προσωπικού της 
εταιρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Δ/ντος Συμβούλου. 
   η. Κατατάσσεται, με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, το κάθε είδους προσωπικό, στις 
εγκεκριμένες κλίμακες αποδοχών του Μισθολογικού Κανονισμού της εταιρείας. Δε δύναται 
να μειωθούν μισθοί που έχουν διαμορφωθεί κατ’ εφαρμογή του ν.4354/2015. Το προσωπικό 
αυτό δύναται κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων να αιτηθεί μετάταξης μέσω του Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότητας έως τις 31/12/2020, με τη διατήρηση της μισθολογικής και 
βαθμολογικής κατάστασης, που ίσχυε προ της έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου 
νόμου.                                                                                             (άρθρο 84) 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ 

Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(Γ.Ε.ΜΗ.). Ειδικότερα: 
   - Επανακαθορίζονται ο σκοπός και οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 
   -  Συνιστάται: 
   i) στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης 
των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ, η οποία συγκροτείται σε επίπεδο 
Τμήματος ή Διεύθυνσης, 
   ii) σε κάθε Επιμελητήριο του ν.4497/2017, Ειδική Υ.Γ.Ε.ΜΗ. που αποτελεί οργανική 
μονάδα του Επιμελητηρίου, 
   iii) σε κάθε Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τουλάχιστον μία (1) οργανική θέση επιστημονικού συνεργάτη 
πλήρους απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται από δικηγόρο που προσλαμβάνεται με 
απόφαση του εκάστοτε ενδιαφερομένου φορέα.  
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας Επιμελητηρίου ή Επιμελητηρίων να 
προβούν στην πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη, την υποστήριξη της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 
αναλαμβάνει η ΚΕΕΕ. Προς το σκοπό αυτό η Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των 
Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. & ΥΜΣ της ΚΕΕΕ μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο 
ή δικηγορικές εταιρείες που προσλαμβάνονται με ετήσια σύμβαση. 
   - Καταργείται το Εποπτικό Συμβούλιο ως όργανο εποπτείας του Γ.Ε.ΜΗ. και η 
αρμοδιότητα αυτή ασκείται εφεξής, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
- Τα αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή ως βάση 
δεδομένων που αποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διανέμεται μέσω 
δικτυακού ιστότοπου ή/και ψηφιακής πλατφόρμας. Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. 
εγκαθίσταται στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ 
(ΜΟΔ ΑΕ).  

683



 

   - Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης των εγγραφών στο 
Γ.Ε.ΜΗ., τη διαλειτουργικότητα αυτού, την εμπορική δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ,  τις πράξεις 
και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. κ.λπ. 
   - Επικαιροποιείται η διαδικασία Καταχώρισης και Δημοσίευσης των σχετικών πράξεων 
και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. 
   - Εξειδικεύονται τα ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. ως εξής: 
   (i) ανταποδοτικά τέλη τήρησης μερίδας, 
   (ii) ανταποδοτικά τέλη καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., 
   (iii) ανταποδοτικά τέλη για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων, 
   (iv) ανταποδοτικά τέλη προέγκρισης επωνυμίας. 
Τα τέλη που καταβάλλονται στις Ειδικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων αποτελούν εξ’ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τα τέλη 
που καταβάλλονται στις Ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων αποτελούν πόρους των 
Επιμελητηρίων. Από τους πόρους αυτούς, τα Επιμελητήρια θα διαθέτουν ετησίως, κατ’ 
ελάχιστο το 5% όλων των ανωτέρω τελών, στην ΚΕΕΕ, που αποτελούν έσοδά της. Με κ.υ.α., 
καθορίζεται, μεταξύ άλλων, το ύψος των προαναφερόμενων ανταποδοτικών τελών. 
   - Αναπροσαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται με μορφή προστίμου 
για παράβαση των υπό ψήφιση διατάξεων από τους υπόχρεους. Συγκεκριμένα αυξάνεται 
τόσο το κατώτατο όριο σε  πεντακόσια (500) ευρώ όσο και το ανώτατο όριο του 
επιβαλλόμενου προστίμου σε εκατό χιλ. (100.000) ευρώ [σήμερα το επιβαλλόμενο πρόστιμο 
κυμαίνεται από εκατό (100) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ]. 
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στις ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης 
και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο 
υπόχρεος υπάγεται σε Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητήριου τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον 
προϊστάμενο της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και αποτελούν εν μέρει έσοδα των Υπηρεσιών αυτών (50%) και 
εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (50%). (Ισχύει και σήμερα).  
                                                                       (άρθρα 85 – 116) 
 
 
 ΜΕΡΟΣ ΙΖ΄ 
 

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας της 
Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.   

                     (άρθρο 117) 
 
 ΜΕΡΟΣ ΙΗ΄ 
 

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, το συντονισμό, τη διαχείριση, 
τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του 
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των επιμέρους προγραμμάτων του, που 
χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων: 
1. Καθορίζονται τα θεμελιώδη στοιχεία, που χαρακτηρίζουν την κατάρτιση του ΕΠΑ, 
όπως: α) ο κεντρικός ρόλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο, σύμφωνα 
με τον θεσμικό του ρόλο καταρτίζει, μέσα από διαδικασία διαβούλευσης  το ΕΠΑ, β) η φύση 
του ΕΠΑ το οποίο συνιστά εργαλείο μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού της 
χώρας, γ) η προγραμματισμένη αξιοποίηση μέσα από το ΕΠΑ των εθνικών πόρων του ΠΔΕ, δ) 
η συμμόρφωση του ΕΠΑ στις κατευθύνσεις του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου.          
                                                                                (άρθρα 118 – 120) 
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2. Ορίζονται οι βασικές παράμετροι – διαδικασίες – πρακτικές σχετιζόμενες με την 
υλοποίηση του ΕΠΑ όπως: α) η διάρκεια της προγραμματικής περιόδου (είναι πενταετούς 
διάρκειας), β) ο τρόπος προσδιορισμού των εθνικών πόρων του ΠΔΕ βάσει των οποίων 
υλοποιείται το ΕΠΑ, γ) οι κατηγορίες έργων, που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το 
ΕΠΑ, δ) η διαδικασία κατάρτισης του ΕΠΑ καθώς και το βασικό του περιεχόμενο, ε) η 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠΑ, στ) η κατάρτιση μέσα από 
διαδικασία διαβούλευσης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΠΑ (ΤΠΑ και 
ΠΠΑ) για την εξειδίκευση των στόχων του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού, 
ζ) η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά την υποβολή τους με βάση κριτήρια αναπτυξιακού 
σχεδιασμού, η) η παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ κατά τη 
φάση υλοποίησης βάσει της φυσικής και οικονομικής προόδου τους σε συνάρτηση με το 
βαθμό επίτευξης των στόχων του ΕΠΑ κ.λπ.                                                       (άρθρο 121 – 128) 
3.α. Ορίζεται το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ως το βασικό εργαλείο 
διαχείρισης και ελέγχου των ΤΠΑ και ΠΠΑ και των έργων τους.  
   β. Προβλέπεται, σε ειδικές περιπτώσεις, η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων 
από την Υπηρεσία Διαχείρισης να γίνεται με τη συνδρομή αξιολογητών εγγεγραμμένων είτε 
σε Μητρώο Αξιολογητών που συνιστάται για το σκοπό αυτό είτε στο Μητρώο Αξιολογητών 
του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και 
Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ). Με κ.υ.α., καθορίζεται στους εν λόγω αξιολογητές 
αποζημίωση το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 21 παρ. 2 και 
3 του ν.4354/2015.                                                                                          (άρθρο 129) 
4. Προβλέπεται η χρηματοδότηση από το ΕΠΑ ειδικών προγραμμάτων τα οποία θα 
αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα ή ανάγκες ή θα αξιοποιούν αναπτυξιακές ευκαιρίες, που 
προκύπτουν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, λειτουργώντας μέσα από συγκεκριμένο, ειδικά 
οριζόμενο κατά περίπτωση σύστημα διαχείρισης.      
                                                                                                                                   (άρθρο 130) 
5. Ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΓΔΔΕ), ως η κεντρική Υπηρεσία 
Συντονισμού του ΕΠΑ (ΥΣ–ΕΠΑ), υποστηριζόμενη σε αυτό το ρόλο από τη Διεύθυνση 
Διαχείρισης  Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.). Επίσης, ορίζονται 
και οι υπηρεσίες διαχείρισης παρακολούθησης και ελέγχου των ΤΠΑ και ΠΠΑ. 

(άρθρο 131, 132) 
6. Η υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ και στα Ειδικά 
Προγράμματα και εγκρίνονται για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ενώ για τις πληρωμές των έργων 
εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για τις πληρωμές του ΠΔΕ.       
                                                                                                                     (άρθρο 133) 
7. Αναφέρονται οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας υλοποίησης των προγραμμάτων του 
ΕΠΑ. Οι ενέργειες αυτές χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Ο 
προϋπολογισμός του τομεακού προγράμματος τεχνικής βοήθειας καθορίζεται ως ποσοστό 
μέχρι το 1% των συνολικών πιστώσεων του ΕΠΑ, το οποίο με κ.υ.α., μπορεί να ορισθεί και σε 
μεγαλύτερο ύψος.                                   (άρθρο 134) 
8. Προβλέπεται: 
   α. η ανάπτυξη και χρήση πληροφορικού συστήματος για την υλοποίηση και 
παρακολούθηση του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του, 
   β. η δυνατότητα ενίσχυσης της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης 
του ΕΠΑ με προσωπικό, που θα αποσπάται από τη ΜΟΔ ΑΕ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 
Επίσης, ορίζεται η διαδικασία έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης συγκεκριμένων 
κατηγοριών προσωπικού και προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής των σχετικών ποσών από 
τη ΜΟΔ ΑΕ με αντίστοιχη επιχορήγηση από το ΠΔΕ.                       (άρθρα 135, 136) 
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9. Εισάγονται εξαιρέσεις και ειδικές διαδικασίες με στόχο την επιτάχυνση της 
υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων του ΕΠΑ. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων: α) 
περιλαμβάνεται η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της ΠΥΣ 33/2006 των συμβάσεων 
μίσθωσης έργου και των συμβάσεων εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο έργων 
ΕΠΑ καθώς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών, β) καθορίζονται αρχές και βασικές 
κατευθύνσεις σύμφωνα με τις οποίες δύνανται να διεξαχθούν διαδικασίες επιλογής τυχόν 
έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες των έργων του ΕΠΑ και γ) προβλέπεται δυνατότητα (i) 
ορισμού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ως υπολόγων διαχειριστών έργων εθνικού 
και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ, (ii) σύστασης μητρώου εξειδικευμένων στελεχών 
προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποστηρίζουν για συγκεκριμένο 
χρόνο την επίβλεψη έργων του ΕΠΑ.                                                              (άρθρο 137) 
10.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με δράσεις και πράξεις κρατικών ενισχύσεων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ, στο πλαίσιο της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  
   β. Η πιστοποίηση των δαπανών των επιμέρους δράσεων και πράξεων μπορεί να γίνεται 
από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι επιλέγονται από τον δικαιούχο και η δαπάνη για την 
αμοιβή του είναι επιλέξιμη στο οικείο πρόγραμμα. 
   γ. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των προτάσεων δράσεων κρατικών ενισχύσεων 
συνιστάται από κάθε αρμόδιο φορέα Μητρώο Αξιολογητών ή χρησιμοποιείται το Μητρώο 
Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ ή άλλο υφιστάμενο Μητρώο. Στους αξιολογητές καταβάλλεται 
αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
                                                                                                                     (άρθρο 138) 
11. Ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση, θέματα για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την 
έναρξη  της πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ, η οποία ορίζεται την 1η.1.2021 και 
αφορούν: α) στο συντονισμό των φορέων και των ενεργειών για την προετοιμασία του ΕΠΑ 
και στον προσδιορισμό των προγραμματικών στόχων της μεταβατικής περιόδου, β) στο 
πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου για την κατάρτιση του ΕΠΑ 
και των προγραμμάτων του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους, με δικαιούχο τη 
Δι.Δι.Ε.Π. και με περίοδο επιλεξιμότητας δαπανών που αρχίζει από την έναρξη ισχύος των 
προτεινόμενων διατάξεων και λήγει ένα έτος μετά την έγκριση του πρώτου ΕΠΑ κ.λπ.       
                                                                                                                                  (άρθρο 139) 
12. Καταργούνται και τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στην προσαρμογή του 
ισχύοντος σήμερα Οργανισμού του Υπουργείου  Ανάπτυξης και Επενδύσεων (π.δ.147/2017), 
στις προβλέψεις του εν λόγω σχεδίου νόμου.                                                     (άρθρα 140, 141) 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΘ΄ 
 
1.α. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στο ν.4310/2014 για την έρευνα και μεταξύ 
άλλων προβλέπεται ότι η αξιολόγηση των ερευνητικών φορέων διενεργείται εφεξής από 
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Περαιτέρω, επανακαθορίζεται η 
συγκρότηση και η αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
(ΕΣΕΤΕΚ), το οποίο μπορεί να λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση για την εκτέλεση της 
αποστολής του. 
   β. Επανακαθορίζεται, επίσης, η αποστολή του Οργανισμού Μείζονος Ελληνισμού, με τη 
ρητή ένταξη στους σκοπούς του της ανάπτυξης της έρευνας, μέσω της συμμετοχής σε 
συγχρηματοδοτούμενα ή μη ερευνητικά προγράμματα, της ανάπτυξης πληροφοριακών 
συστημάτων κ.λπ.  
   γ. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων νέα Διεύθυνση, για τη 
διοικητική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η οποία 
διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα.                                                                     (άρθρα 142 – 147)  
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 ΜΕΡΟΣ Κ΄ 
 
1.α. Εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων περί υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά 
την ημέρα της Κυριακής και τις ημέρες αργίας και οι μισθωτοί απασχολούμενοι σε κέντρα 
διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πώλησης. 
   β. Προστίθενται στα όργανα, κατάσχεσης και καταστροφής των προϊόντων του άρθρου 
11 του ν.3377/2015 (απομιμήσεις κ.λπ.) οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, οι ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και κάθε άλλη ελεγκτική 
υπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.                                                                     (άρθρα 
148, 149) 
 
2. Δεν απαιτείται η έκδοση του Κανονισμού του άρθρου 187 του ν.4072/2012 ή η 
καταβολή τελών στο φορέα απονομής, για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του 
Σήματος σε προϊόντα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστημα προστατευμένων ονομασιών 
προέλευσης (Π.Ο.Π.), προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) ή εγγυημένων 
παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) στην Ελλάδα.                                 (άρθρο 150) 
 
3. Περιορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στο 
ν.3299/2004 κυρώσεων, υποχρεούνται οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να επιστρέψουν τη 
χορηγηθείσα ενίσχυση. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης καλύφθηκε νόμιμα η ιδία συμμετοχή και 
τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή 
επιβάλλεται είτε η μερική παρακράτηση είτε η μερική επιστροφή της ενίσχυσης, το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το 10% της εγκριθείσας ενίσχυσης κ.λπ. 
                                                                        (άρθρα 151 – 153) 
4. Κυρώνεται και τροποποιείται η προθεσμία της παραγράφου1 του άρθρου 75 του 
ν.4582/2018 η οποία έληγε την 31η.05.2019 και παρατάθηκε με την Π.Ν.Π. της 27ης.06.2019  
έως και την 31η.12.2019, αναφορικά με την υποχρέωση κάθε επιχείρησης ενοικιαζόμενων 
επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων, να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες 
Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.                (άρθρο 154) 

 
5. Εγκρίνεται το οριζόμενο τμήμα του νεκρΟ.Τ.Α.φείου του Δήμου Ελληνικού - 
Αργυρούπολης, ως κατάλληλη θέση για τη μετεγκατάσταση και προσωρινή λειτουργία του 
Κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) που βρίσκεται εντός του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τη χωροθέτηση που έγινε με 
το άρθρο 33 του ν.3164/2003, το οριζόμενο τμήμα του νεκρΟ.Τ.Α.φείου του Δήμου 
Ελληνικού-Αργυρούπολης.                                                                                               (άρθρο 155)  
 
6. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το 
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) αυτής. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, 
προβλέπονται τα ακόλουθα: 
   α. Επαναπροσδιορίζεται η σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. αποτελούμενο αποκλειστικά από τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, 
πενταετούς θητείας με δυνατότητα επανεκλογής.  
   β. Καθορίζονται εκ νέου τα προσόντα του Επιστημονικού Διευθυντή του Ιδρύματος και 
ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης του προέδρου αυτού.          (άρθρο 156)  
7. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης με προγραμματική σύμβαση, της ανάληψης 
καθηκόντων αναθέτουσας αρχής σε τεχνικό σύμβουλο που πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια 
τεχνικής επάρκειας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 44 του ν.4412/2016, σε περιπτώσεις που 
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διαπιστώνεται άμεση ανάγκη εκτέλεσης τεχνικών εργασιών για επείγουσα αντιμετώπιση 
στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές οι οποίες στεγάζουν υπηρεσίες 
Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων αυτών, τα οποία, είτε τα ίδια, είτε τα 
συστεγαζόμενα ή συνεργαζόμενα με αυτά σε κοινές δράσεις δεν διαθέτουν, τεχνική 
υπηρεσία ή η τεχνική υπηρεσία τους δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας.  
                                                                                          (άρθρο 157)  
 
8. Εξαιρούνται της υποχρέωσης ονομαστικοποίησης μετοχών ή μεριδίων που ανήκουν 
ή ελέγχονται από τις οριζόμενες κατηγορίες Οργανισμών (Οργανισμούς Συλλογικών 
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων κ.λπ.), προκειμένου 
να τους χορηγηθεί άδεια παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών υπηρεσιών, άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού 
σταθμού κ.λπ..                                                                     (άρθρο 158) 
9.α. Δεν απαιτείται εφεξής χορήγηση άδειας νομιμοποίησης υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων και αυτοτελούς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους τους, που λειτουργούν 
στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ ΑΕ). 
   β. Εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος για εγκατάσταση έργων και 
δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» (βαθμοί όχλησης κ.λπ.) και οι 
χώροι παιδικής αναψυχής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.                       (άρθρο 159) 
 
10. Προσδιορίζονται οι αρμόδιες Αρχές Σχεδιασμού, για την εκπόνηση Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) των Λιμένων (ο φορέας Διαχείρισης 
Λιμένος ή το ΤΑΙΠΕΔ, κατά περίπτωση).                                                                         (άρθρο 160)  
11.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ), η 
οποία διαρθρώνεται σε τέσσερις μονάδες, με σκοπό την ανάληψη διαχείρισης μέρους 
Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και την υλοποίηση πράξεων αποκλειστικά στους εν 
λόγω τομείς.   
   β. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή» (ΕΔ Ε&ΠΚ), καταργείται. Το 
πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις οργανικές μονάδες 
της ΕΔ Ε&ΠΚ που καταργείται μεταφέρεται στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και υπηρετεί σε αυτήν. 
   γ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται ο οργανισμός και οι αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ-
ΒΕΚ και των μονάδων της. Η στελέχωση της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα του 
Κεφαλαίου Θ’ του Μέρους Ι του ν.4314/2014.  
   δ. Συγχρηματοδοτούμενες από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
πράξεις καθώς και πράξεις χρηματοδοτούμενες από το εθνικό ΠΔΕ, που υλοποιούνται από 
την ΕΔ Ε&ΠΚ που καταργείται, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, η οποία 
θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν 
από τις πράξεις αυτές.                                                           (άρθρο 161) 

 
12. Προβλέπεται ότι η άνω των εξήντα (60) ημερών καθυστέρηση καταβολής ή ρύθμισης 
των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των καζίνο προς τα ασφαλιστικά ταμεία, επιφέρει 
προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες.                   (άρθρο 162) 
13. Ορίζεται ότι η αρμοδιότητα της έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων που 
ασκούσαν οι υπηρεσίες των άρθρων 69Α έως και 69ΙΑ του ν.4387/2016 (πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, 
ΝΑΤ κ.λπ.) και πλέον έχει μεταφερθεί στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., συνεχίζεται να 
ασκείται από αυτές, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. 
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Με υπουργική απόφαση, δύναται να προστίθενται ή να καταργούνται αρμοδιότητες 
των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και να μεταφέρονται υφιστάμενες τέτοιες 
μεταξύ των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α.               (άρθρο 163) 
14. Παρατείνεται εκ νέου, για ένα (1) ακόμη έτος από τη λήξη της (31.12.2019) και υπό 
τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η προθεσμία ολοκλήρωσης των αναφερόμενων επενδυτικών 
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004.                  (άρθρο 164) 
 

ΜΕΡΟΣ ΚΑ΄ 
 
1. Επανακαθορίζονται τα δικαιώματα για την υποστήριξη και προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας. Μεταξύ άλλων, εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την επιστροφή αμελλητί 
στα θύματα, των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν κατά την ποινική διαδικασία, 
επεκτείνεται δε και στους οικείους των θυμάτων η εφαρμογή των μέτρων για την προστασία 
αυτών από εκφοβισμό και λοιπούς κινδύνους.                                                            (άρθρο 165)  
2.α. Τροποποιείται το άρθρο 4 του ν.4186/2013 σχετικά με την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, 
καταργείται η δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς πανελλαδικές 
εξετάσεις στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ). 
   β. Ρυθμίζεται ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, ο τρόπος εισαγωγής παλαιών 
αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη συμμετοχή σε πανελλαδικές εξετάσεις. 
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στους παλιούς αποφοίτους, οι οποίοι επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων γενικού λυκείου για το σχολικό έτος 
2019-2020, να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε με τους όρους και προϋποθέσεις 
που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020 είτε με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη 
και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019.                      (άρθρα 166, 167)  
3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία 
[επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), τροποποίηση του διδακτικού ωραρίου των 
υπηρετούντων εκπαιδευτικών].                                                                                       (άρθρο 168) 
4. Τροποποιείται το π.δ.38/2010 αναφορικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων Α.Ε.Ι. και συγκεκριμένα:   
   α. Καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων 
σπουδών και οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ).  
   β. Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν ενδικοφανή 
διοικητική προσφυγή κατά αποφάσεων του αρμοδίου για την αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας οργάνου, για την οποία απαιτείται η καταβολή 
υπέρ του Δημοσίου παραβόλου ύψους 50 ευρώ.  
   γ. Καταργείται και το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).  
   δ. Θεσπίζεται γραπτή δοκιμασία για τη χορήγηση επαγγελματικής ισοδυναμίας, η 
οποία διενεργείται σε κάθε εξεταστική περίοδο στο οικείο Α.Ε.Ι., κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα.                                                                                (άρθρα 169 – 171)  
 
5.α. Συμπληρώνεται το άρθρο 37 του ν.4485/2017 σχετικά με τους πόρους και τη 
χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Ειδικότερα, 
παρέχεται η δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού κάθε Π.Μ.Σ. με απόφαση της 
Συνέλευσης, στο σύνολό του ή ανά κατηγορία δαπάνης, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.  
   β. Καταργείται η παροχή μη αμειβόμενης διδασκαλίας, επιπλέον των νομίμων 
υποχρεώσεων μελών Δ.Ε.Π., ως προϋπόθεση αμοιβής αυτών για τη συμμετοχή τους σε 
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Π.Μ.Σ. καθώς και το υφιστάμενο ανώτατο όριο, σε μηνιαία βάση, της αμοιβής των μελών 
Δ.Ε.Π. (ποσοστό 30% επί των τακτικών αποδοχών τους, κατά την κείμενη νομοθεσία). 
 Καταργούνται, επίσης, οι υφιστάμενοι περιορισμοί σχετικά με την πρόσκληση 
επιστημόνων από την αλλοδαπή, ως επισκεπτών, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 
αναγκών του Π.Μ.Σ.                                                                                                            (άρθρο 172)  
6. Μετατίθεται για την 1η-2-2020, η έναρξη ισχύος του π.δ. σχετικά με την 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος (π.δ.62/2019).                                   (άρθρο 173) 
7. Συμπληρώνεται το άρθρο 104 του ν.4249/2014 αναφορικά με τη διάρθρωση της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και προβλέπεται ότι, με κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του οικείου Υπουργού, μπορεί να ορίζεται Αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 1ο της 
κατηγορίας ειδικών θέσεων.                     (άρθρο 174)  
8. Τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του ν.4622/2019, οι οποίες αναφέρονται στην 
άσκηση των αρμοδιοτήτων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, στην οργάνωση 
και λειτουργία της Γραμματείας του Πρωθυπουργού, των Υπηρεσιών Συντονισμού των 
Υπουργείων καθώς και της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, συνιστώνται δύο (2) 
θέσεις συνεργατών στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού ή του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά μέσω απόσπασης 
από το προσωπικό του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας που έχει 
μεταφερθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών (άρθρο 4 του π.δ.81/2019).                                                                   
(άρθρο 175)  
9. Επαναπροσδιορίζεται η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (Κ.Ε.Κ.) του 
άρθρου 5 του ν.4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας).                                                                                 
(άρθρο 176)  
10. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4354/2015 (Ενιαίο Μισθολόγιο) και 
προβλέπεται ότι, αναδρομικά από τις 7-8-2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
ν.4622/2019) κατατάσσονται και οι Διευθυντές των ιδιαίτερων Γραφείων των Γενικών 
Γραμματέων στο καταληκτικό Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) της Π.Ε. κατηγορίας, στους 
οποίους καταβάλλεται, από την ανωτέρω ημερομηνία, το προβλεπόμενο επίδομα θέσης 
ευθύνης ύψους τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.                                                    (άρθρο 177)  
11.α. Προβλέπεται ότι, ειδικά για τη δημοτική περίοδο των δημοτικών αρχών που 
εγκαταστάθηκαν την 1η-9-2019, ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
από τον αριθμό των αντιδημάρχων που είχαν ορισθεί κατά την προηγούμενη δημοτική 
περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).  
   β. Ορίζεται ότι, η αληθής έννοια της παραγράφου1 του άρθρου 16 του ν.4483/2017, 
σύμφωνα με τις οποίες οι αναπτυξιακές εταιρείες εξαιρούνται από τις διατάξεις περί 
δημοσίου τομέα και υπάγονται στο ν.2190/1920, είναι ότι καταλαμβάνει και όσες 
αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος της 
ρύθμισης.  
   γ. Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τον τρόπο 
λειτουργίας των οργάνων των Ο.Τ.Α. (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή κ.λπ.). 
                                                                               (άρθρο 178)  
12.α. Τροποποιείται το άρθρο 61 του ν.3979/2011 και επιτρέπεται στο δημοτικό 
συμβούλιο να αποφασίζει τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για τη συντήρηση χώρων 
πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν.4412/2016). (Κατά 
τα ισχύοντα, επιτρέπεται η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας). 
   β. Επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της τιμητικής 
πολιτογράφησης (άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ν.3284/2004). 
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   γ. Η μεταγραφή των αποφάσεων μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας των δημόσιων 
σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους ή τις 
Κοινότητες, εφόσον δεν έχει συντελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινομένων 
διατάξεων, συντελείται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών. (Ίδια ρύθμιση ίσχυσε για αντίστοιχες πράξεις 
μέχρι τις 31-7-2017, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4483/2017).                 (άρθρα 179 - 181)  
13. Θεσπίζεται εξαίρεση, από την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (Κ.Π.Δ., ν.4620/2019) σχετικά με την αυτόφωρη διαδικασία, για τα κατ’ έγκληση 
διωκόμενα αδικήματα που φέρεται ότι διαπράχθηκαν από το ένστολο προσωπικό της 
Δημοτικής Αστυνομίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών.                   
(άρθρο 182)  
14. Συμπληρώνεται το άρθρο 184 του ν.3852/2010 σχετικά με τις αποζημιώσεις, τις 
δαπάνες μετακίνησης και τα λοιπά έξοδα των αιρετών. Ειδικότερα, επεκτείνεται η καταβολή 
των εν λόγω εξόδων για εκτέλεση υπηρεσίας των περιφερειαρχών, των αντιπεριφερειαρχών 
και των περιφερειακών συμβούλων και για τις μετακινήσεις αυτών εκτός της έδρας της 
περιφερειακής ενότητας στην οποία εκλέχθηκαν καθώς και στην έδρα των άλλων 
περιφερειακών ενοτήτων της ίδιας περιφέρειας ή εκτός περιφέρειας, κατά περίπτωση.                                                                                
(άρθρο 183)  
15. Ορίζεται ότι, οι χρηματοδοτήσεις δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που 
χρηματοδοτούνται από τα επενδυτικά δάνεια και τα ειδικά προγράμματα ενίσχυσης δήμων 
(άρθρα 69, 70 και 71 του ν.4509/2017), δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, 
δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το 
Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα καθώς και προς τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς.                                                                                         (άρθρο 184)  
16. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη σύγκληση δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων και ειδικότερα, θεωρούνται νόμιμες οι αποφάσεις δημοτικών και 
περιφερειακών συμβουλίων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δημοσίευση του υπό 
ψήφιση νόμου, εφόσον δεν πάσχουν από άλλους λόγους νομιμότητας. Ασκηθείσες ποινικές 
και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων, που αφορούν αδικήματα και 
πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα με την δια περιφοράς σύγκληση των 
εν λόγω συλλογικών οργάνων, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει 
ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου 
οργάνου.                                                        (άρθρο 185)  
17. Συμπληρώνεται το άρθρο 91 του ν.4583/2018 σχετικά με τη μοριοδότηση των 
εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και διευρύνονται οι περιπτώσεις που 
εμπίπτουν σε αυτή, όπου περιλαμβάνεται εφεξής και η εργασιακή εμπειρία που έχει 
διανυθεί σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) κατά τα έτη 2011 ή 2012.      (άρθρο 186)  
18. Διευκρινίζεται ότι, για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) και την ανανέωση ή 
παράταση αυτής καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους φορείς του 
δημοσίου τομέα, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον 
η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό ή 
καλύπτεται από επιχορήγηση του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Κατά τα λοιπά, διατηρούνται σε ισχύ οι μνημονευόμενες εξαιρέσεις από την 
προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006) 
καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις εξαιρέσεων σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού [για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, υδρονομέων άρδευσης, απασχόληση 
έως πέντε (5) ημερομίσθια μηνιαίως κ.λπ.)].                                                                   (άρθρο 187) 
19. Ρυθμίζονται θέματα προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) [μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων από Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., 
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οι οποίες διενεργούνται κατά παρέκκλιση από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 
4440/2016)].                                                                                                        (άρθρο 188)  
20. Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και τήρησης ηλεκτρονικών μητρώων συντελεστών 
παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).                                                                            (άρθρο 189)  
21. Ορίζονται περιοριστικά οι τύποι αδειών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, 
διακρινόμενοι σε άδεια για Διαδικτυακό Στοίχημα, αφενός και σε άδεια για Λοιπά 
διαδικτυακά παίγνια, αφετέρου.                                                                        (άρθρα 190 – 192)  
22. Επανακαθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις του Πληροφοριακού Συστήματος 
Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.) και προβλέπεται ρητά ότι η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων 
μέσω διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά μέσω συστημάτων και υποσυστημάτων, 
συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε., στα οποία έχει πρόσβαση η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).                     (άρθρο 193) 
23. Προστίθενται και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, στα πιστωτικά ιδρύματα και 
στα ιδρύματα πληρωμών, που μπορεί να τηρεί λογαριασμό ο παίκτης.               (άρθρο 194) 
24. Επικαιροποιείται το ρυθμιστικό πλαίσιο περί προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από την Ε.Ε.Ε.Π. και τους κατόχους άδειας 
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.                                                                          (άρθρο 195) 
25.α. Θεσμοθετείται η ανοικτού τύπου (άνευ δηλαδή διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού 
που ισχύει σήμερα) αδειοδοτική διαδικασία παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω 
του διαδικτύου, η οποία εξακολουθεί να ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του 
Ελληνικού Δημοσίου.  
   β. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αποκλειστικά δύο τύπων αδειών: (i) άδεια για 
διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και (ii) άδεια λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.  
   γ. Καταβάλλεται παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ με την υποβολή της 
σχετικής αίτησης, για τη συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης. 
   δ. Ορίζεται στο ποσό των: 
   - 3 εκ. ευρώ για την άδεια διεξαγωγής Διαδικτυακού Στοιχήματος και  
   - 2 εκ. ευρώ για την άδεια διεξαγωγής λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων το σχετικό 
αντίτιμο για τη χορήγησή τους.                                                (άρθρο 196) 
26. Δημιουργείται Μητρώο Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων των 
κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, το οποίο τηρείται στην 
Ε.Ε.Ε.Π. Οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου υποχρεούνται να 
επιλέγουν συνεργάτες από το ανωτέρω μητρώο. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής 
και ένταξης στο εν λόγω μητρώο καταβάλλεται παράβολο χιλίων (1.000) ευρώ.     (άρθρο 197) 
27. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης 
τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι για τη χορήγηση της εν 
λόγω άδειας απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 
ευρώ  αντί εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που ισχύει σήμερα, από πιστωτικό ίδρυμα που 
είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κ.λπ..                  (άρθρα 198, 199) 
28. Προβλέπεται εφεξής, η σύνταξη και τήρηση εκ μέρους της ΕΕΕΠ επικαιροποιημένου 
καταλόγου μη αδειοδοτούμενων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list), αντί καταλόγου 
αδειοδοτούμενων παρόχων (white list), που ισχύει σήμερα.                   (άρθρο 200) 
29. Προστίθενται, στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών από συμμετοχή σε τυχερά 
παίγνια, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου.                                                                                                           (άρθρο 201) 
30. Καθορίζεται ο τρόπος καταβολής: 
   - του αντίτιμου για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών 
παιγνίων με παιγνιομηχανήματα καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων, 
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    - του παραβόλου για τη συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης άδειας διεξαγωγής 
τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου,  
    - του αντίτιμου για τη χορήγηση άδειας ή την ανανέωση της άδειας διεξαγωγής 
τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου,  
    - του παραβόλου για τη συμμετοχή στη διαδικασίας εγγραφής μητρώου Συνεργατών 
Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων. 

Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, 
έχουν τις υποχρεώσεις των οντοτήτων του άρθρου 2 παρ.6 του ν.4308/2014. Τα κέρδη που 
προκύπτουν από την εκμετάλλευση των τυχερών παιγνίων, που διενεργούνται με 
παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, φορολογούνται σύμφωνα με το ν.4172/2013.   
                                                                                                           (άρθρα 202 – 204) 
31. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του Φορέα 
Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 
και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» και ειδικότερα:  
   α. Μεταφέρεται η εποπτεία του εν λόγω Φορέα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής.  
   β. Μειώνεται, κατά δύο (2), ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
ορίζεται σε επτά (7). 
   γ. Με απόφαση του Περιφερειάρχη (αντί κ.υ.α. που ισχύει σήμερα) καταβάλλεται 
αποζημίωση στα μέλη του Δ.Σ. και προσδιορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής. 
   δ. Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα σχετικά με την απόσπαση προσωπικού για την 
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του Φορέα, η οποία 
διενεργείται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.  Παρέχεται η δυνατότητα 
στο Φορέα να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση εργασίας ι.δ.ο.χ. για την αντιμετώπιση 
εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με την οριζόμενη 
διαδικασία.                                                                                                                            (άρθρο 205)  
32.α. Εισάγονται επιμέρους ρυθμίσεις αναφορικά με τα κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής 
σχεδίασης καθώς και τα Ειδικά και τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια.  
   β. Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης της Ανώνυμης 
Εταιρείας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.» (ΕΑΧΑ ΑΕ), όπου μεταξύ 
άλλων, ορίζεται ότι το τεχνικό αρχείο της εταιρείας και οι μελέτες που έχει καταρτίσει καθώς 
και όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται στο Δήμο 
Αθηναίων, κατά παρέκκλιση του ν.4250/2014 (μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων του 
παθητικού της ΕΑΧΑ ΑΕ, της ακίνητης περιουσίας αυτής καθώς και των χρηματικών 
απαιτήσεών της κατά τρίτων, στο Ελληνικό Δημόσιο). Η ανωτέρω μεταβίβαση απαλλάσσεται 
από κάθε φόρο και τέλος.  
   γ. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στον Οργανισμό του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.                                                  (άρθρα 206 – 210)  
33.α. Τροποποιούνται επιμέρους ρυθμίσεις του ν.3213/2003 σχετικά με την υποβολή 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, μειώνεται το ποσό 
των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών παραβόλων από τους υπόχρεους, για την υποβολή των 
εν λόγω δηλώσεων, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης (άρθρο 6 
παρ.1 του ν.3213/2003). 
   β. Μειώνεται, επίσης, το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου στα κόμματα και τους 
συνασπισμούς κομμάτων, που παραβιάζουν την υποχρέωση περί μη ανάρτησης ή 
επικόλλησης αεροπανώ, πανώ, αφισών κ.λπ. κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 
(άρθρο 11 παρ.1 του ν.3023/2002).                                                                                  (άρθρο 211)  
34. Τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του ν.4354/2015 και προβλέπονται ότι για 
συγκεκριμένες εταιρείες του ν.3429/2005 και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές 
έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. [οι οποίες είτε 
απασχολούν περισσότερους από τρεις χιλιάδες (3.000) εργαζόμενους είτε ο κύκλος εργασιών 
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τους σε επίπεδο εταιρείας ή ομίλου υπερβαίνει τα εκατό (100) εκατομμύρια ευρώ] 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες μισθολογικές ρυθμίσεις: 
- κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των μελών Δ.Σ. καθορίζονται με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, αντί με κ.υ.α που ισχύει σήμερα, 
- οι εν γένει αποδοχές και πρόσθετες μεταβλητές αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων 
των ανωτέρω προσώπων καθορίζονται σύμφωνα με αξιολόγηση με συγκεκριμένους 
ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 90% 
του ανώτατου ορίου των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (δηλαδή 8.314,56 ευρώ x 90% = 7.483,1 ευρώ).                                                                                                  
(άρθρο 212) 
Β.  Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά 
αποτελέσματα: 
 
Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 
 
1. Ετήσια δαπάνη, ύψους: 
   α. 4 χιλ. ευρώ περίπου από τη σύσταση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης 
Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και την ως εκ τούτου καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στον 
προϊστάμενο αυτού,                                                                                                 (άρθρα 49 παρ.1) 
   β. 52 χιλ. ευρώ περίπου από τη σύσταση θέσης μετακλητού Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε περίπτωση 
που αυτή καλυφθεί με πρόσληψη,                                                                                  (άρθρο 50) 
   γ. 35 χιλ. ευρώ περίπου από την πρόσληψη δύο (2) μετακλητών συνεργατών στην 
ανωτέρω συνιστώμενη Γενική Διεύθυνση                                                          (άρθρο 51 παρ.4), 
   δ. 20 χιλ. ευρώ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στους 
προϊσταμένους των νέων οργανικών μονάδων (1 Διεύθυνση και 3 Τμήματα), που 
συνιστώνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,                                        (άρθρο 146, 
   ε. 60 χιλ. ευρώ περίπου από την κάλυψη του μισθολογικού κόστους του οριζόμενου 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.                                          (άρθρο 174) 
2. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του μισθολογικού κόστους, λόγω της κατάταξης των 
Διευθυντών των ιδιαίτερων Γραφείων των Γενικών Γραμματέων στο καταληκτικό Μ.Κ. της 
Π.Ε. κατηγορίας και της καταβολής σε αυτούς, του επιδόματος θέσης ευθύνης ύψους 
τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.                                                              (άρθρο 177 παρ.1 και 3) 
 Το ύψος της εν λόγω δαπάνης κατά το μέρος που αφορά στην καταβολή του 
επιδόματος θέσης ευθύνης, εκτιμάται στο ποσό των 26 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ κατά το μέρος 
που αφορά στην καταβολή της μισθολογικής διαφοράς, εξαρτάται από πραγματικά 
γεγονότα. 
3. Ετήσια δαπάνη από τη δημιουργία, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας καθώς και από τη σύσταση οκτώ (8) νέων οργανικών 
θέσεων για τις ανάγκες αυτού και την ως εκ τούτου, κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και 
του μισθολογικού κόστους, σε περίπτωση που το σύνολο των θέσεων καλυφθεί με νέες 
προσλήψεις. (άρθρο 47 παρ.6) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά 
γεγονότα (κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδος των συνιστώμενων θέσεων, προσόντα 
προσωπικού κ.λπ.). 
4. Ετήσια δαπάνη από: α. τη χρηματοδότηση των έργων του ΕΠΑ από τους εθνικούς 
πόρους του ΠΔΕ,                                                                                                                  (άρθρο 118) 
   β. την καταβολή αποζημίωσης στους αξιολογητές ή ελεγκτές για τον έλεγχο των έργων 
των ΤΠΑ και ΠΠΑ ,                                                                                                (άρθρα 129 και 138) 
   γ. τη χρηματοδότηση έργων τεχνικής βοήθειας η οποία ορίζεται μέχρι το 1% των 
συνολικών πιστώσεων του ΕΠΑ,                                                                                      (άρθρο 134)   
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   δ. την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των 
υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων των οριζόμενων Ειδικών 
Υπηρεσιών, στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης ή κατάρτισης των τομεακών και 
περιφερειακών προγραμμάτων καθώς και του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της 
ΜΟΔ ΑΕ, που απασχολείται σε έργα του ΕΠΑ.                                                              (άρθρο 136)  
5. Εφάπαξ δαπάνη από την κάλυψη του κόστους παροχής Υ.Κ.Ω. της περιόδου 2007 – 
2011. (άρθρο 16) Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, εκτιμάται  στο ποσό 
των 200 εκατ. ευρώ περίπου.  
6. Δαπάνη, ύψους 50 χιλ. ευρώ περίπου από τη δημιουργία και συντήρηση (i) μητρώου 
παραβατών για την αδήλωτη εργασία, στο οποίο θα καταχωρούνται οι επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και γενικώς οι εργοδότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, στους οποίους 
επιβάλλονται κυρώσεις για απασχόληση εργαζομένων με αδήλωτη εργασία, (ii) μητρώου 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και (iii) μητρώου Οργανώσεων Εργοδοτών. 

(άρθρα 54 και 67)  
7. Δαπάνη από την: 
   α. παροχή αποζημίωσης στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής δειγματοληπτικού ελέγχου 
της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των 
επενδύσεων. Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να προσδιοριστεί λόγω του ότι εξαρτάται από 
την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. ,                                                                                            (άρθρο 2) 
   β. υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν.4399/2016 επενδυτικών σχεδίων 
οικονομικών δραστηριοτήτων όπως οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 
κ.λπ.,                                                                                                                                           (άρθρο 3) 
   γ. την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης του Εθνικού Προγράμματος 
Απλούστευσης Διαδικασιών και λειτουργίας των επιμέρους ψηφιακών Μητρώων και 
διαδικτυακών πυλών (Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, Εθνικό Μητρώο Υποδομών κ.λπ.)  (άρθρα 
4, 5 παρ.2, 10 παρ.3 και 45 παρ.5 και 8), 
   δ. δημιουργία και συντήρηση μητρώου ελεγκτών σε κάθε εποπτεύουσα αρχή, στο 
οποίο  εντάσσεται κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στον ορισμό του ελεγκτή καθώς και από την 
καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του προαναφερόμενου μητρώου, για τη διεξαγωγή των 
σχετικών ελέγχων. Η δαπάνη αυτή δεν δύναται να προσδιοριστεί καθόσον εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα (αριθμό ελεγκτών, συχνότητα ελέγχων κ.λπ.),                         (άρθρο 19) 
   ε. ανάπτυξη και χρήση πληροφορικού συστήματος για την παρακολούθηση των έργων 
του ΕΠΑ,                                                                                                                                (άρθρο 135) 
   στ. για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους που σχετίζεται με την ανάληψη και την 
αξιολόγηση δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ,   
(άρθρο 138) 
   ζ. την αύξηση του κόστους διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 
2019-2020 (αμοιβή περισσότερων συλλογικών οργάνων που θα διενεργήσουν τις εξετάσεις), 
λόγω της συμμετοχής των παλιών αποφοίτων στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων 
γενικού λυκείου. (άρθρο 167) Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα. 
8. Ενδεχόμενη δαπάνη από: 
  α. την παροχή των κινήτρων ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων και στις 
περιπτώσεις πρόσληψης ατόμων με χρόνια πάθηση. Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να 
προσδιοριστεί λόγω του ότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό ωφελούμενων 
κ.λπ.),                                                                                                                                           (άρθρο 1) 
   β. την πιθανή αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος λόγω της υποχρεωτικής 
ηλεκτρονικής καταχώρισης των καταγγελιών,                                                                 (άρθρο 19) 
   γ. την καταβολή αμοιβής στα μέλη των συνιστώμενων ομάδων εργασίας και των 
Επιτροπών. (άρθρα 45 παρ.6, 7 και 8 και 46 παρ.1 και 3) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης 
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εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός συμμετεχόντων, διάρκεια συνεδριάσεων 
κ.λπ.) καθώς και από την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, 
   δ. την αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, στο πλαίσιο της 
οποίας η εκτέλεση έργων θα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ή το ΠΔΕ,                      (άρθρο 89) 
   ε. τη χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων τα οποία έχουν στόχο την άμεση και 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων ή αναγκών ή αναπτυξιακών ευκαιριών 
που προκύπτουν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο,                                                              (άρθρο 130) 
   στ. τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, το ύψος της οποίας 
εξαρτάται από την έκδοση της υπουργικής απόφασης, με την οποία θα  καθορισθεί ο 
οργανισμός αυτής.                                                                                                               (άρθρο 161) 
9. Απώλεια δημοσίων εσόδων από: 
   α. την κατάργηση του παραβόλου σχετικά με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου,              
(άρθρο 2) 
   β. την επέκταση της απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης και το φόρο δωρεάς και για 
κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης προς την ΕΑΝΕΠ και την ΕΔΕΠ, (άρθρο 
12), 
   γ. τη χορήγηση των προβλεπόμενων φορολογικών κινήτρων για την μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων που έχουν τις εγκαταστάσεις τους εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης 
σε Ε.Π. εντός αυτών,                                                                                                              (άρθρο 12) 
  δ. τη μείωση των ποσών των ηλεκτρονικών παραβόλων που καταβάλλουν οι υπόχρεοι, 
σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης.                   (άρθρο 211 παρ.5) 
10. Ενδεχόμενη απώλεια δημοσίων εσόδων από τη μείωση: 
   α.  του ποσού των προστίμων που επιβάλλονται στους εργοδότες για αδήλωτη εργασία 
(άρθρο 66), 
   β. του προστίμου που επιβάλλεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, που 
παραβιάζουν την υποχρέωση περί μη ανάρτησης ή επικόλλησης αεροπανώ, πανώ, αφισών 
κ.λπ. κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.                                         (άρθρο 211 παρ.6)  
11. Αύξηση δημοσίων εσόδων από την: 
   α. καταβολή των προβλεπόμενων ανταποδοτικών τελών από τους υπόχρεους στις 
ειδικές Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 113), 
   β. είσπραξη των προβλεπόμενων παραβόλων στο πλαίσιο της καθοριζόμενης νέας 
διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής αδυναμίας 
τίτλων σπουδών, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά. (άρθρα 169 - 
171)  
12. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από: 
   α. την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων κατά τη διενέργεια του σχετικού 
ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. Η ως άνω αύξηση εσόδων δεν δύναται να προσδιοριστεί 
καθ’ όσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και είδος παραβάσεων κ.λπ.),                 
(άρθρο 2) 
   β. τον επανακαθορισμό του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων σε περίπτωση 
παράβασης ρυθμίσεων αναφορικά με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. Το ύψος των εσόδων δεν 
μπορεί να υπολογιστεί καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό παραβάσεων 
και βαρύτητα αυτών κ.λπ.),                                                                                                (άρθρο 113) 
  γ. τη μεταβολή της διαδικασίας χορήγησης αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω 
διαδικτύου και τη συνακόλουθη καταβολή του σχετικού αντιτίμου.                        (άρθρο 199) 
 
ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης (Περιφέρειες, ΕΕΤΤ, ΕΕΑΑ, Πράσινο Ταμείο)  
 

1. Ενδεχόμενη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού από την καταβολή αμοιβής στα 
μέλη της επιτροπής που συνιστάται για την εξέταση αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης 
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του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραίες καθώς και της επιτροπής για 
την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που διέπει την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών. 
(άρθρα 29 και 41)   
2. Ενδεχόμενη δαπάνη της ΕΕΤΤ από την κάλυψη του κόστους ανάθεσης του έργου 
τυποποίησης/έκδοσης τεχνικών κανονισμών (τυποποιημένες κατασκευές κεραιών). (άρθρο 
29)  
3. Αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των λοιπών προαναφερόμενων 
φορέων, κατά περίπτωση, από την είσπραξη των προβλεπόμενων παραβόλων, προστίμων 
και λοιπών ποσών, στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για την εγκατάσταση 
κατασκευών κεραιών (εγκατάσταση νέων κατασκευών κεραιών και καταγραφή και ένταξη 
υφισταμένων).                                                                              (άρθρα 21, 22, 25, 33, 34, 35, 37)  
 
ΙΙΙ. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης (Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) 
 

1. Δαπάνη της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. από την υλοποίηση συνεργειών, κοινών δράσεων και 
χρηματοδοτήσεων νομικών προσώπων, στα οποία συμμετέχει ή συμπράττει η εταιρεία. 
(άρθρο 51 παρ.18)  
2. Δαπάνη από την παροχή δημόσιας χρηματοδότησης στο ΕΣΕΤΕΚ για την εκτέλεση της 
αποστολής του.                                                                                                       (άρθρο 143 παρ.9) 
3. Δαπάνη από την κατάργηση των υφιστάμενων περιορισμών και υποχρεώσεων για τη 
συμμετοχή μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ.                                                                    (άρθρο 172 παρ.2) 
 
 
IV. Επί των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού (Ν. Π .Δ. Δ., Φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης) 
 
1. Ετήσια δαπάνη των οικείων Δήμων από την αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων, 
λόγω της πρόβλεψης ότι, ειδικά για τη δημοτική περίοδο των δημοτικών αρχών που 
εγκαταστάθηκαν την 1η-9-2019, ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
από τρεις (3). (άρθρο 178 παρ.1) Σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, από την 
προτεινόμενη ρύθμιση ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά εικοσιένα (21), η δε 
δαπάνη, για την καταβολή αντιμισθίας στους νέους αντιδημάρχους ανέρχεται στο ποσό των 
390 χιλ. ευρώ περίπου.  
 2. Δαπάνη των Περιφερειών από την καταβολή αποζημίωσης στα οριζόμενα 
αιρετά όργανα για τις μετακινήσεις τους και προς τις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων της 
αυτής περιφέρειας, αλλά και σε κάθε άλλο προορισμό εκτός της περιφέρειας, για εκτέλεση 
υπηρεσίας.                                                                                                                              (άρθρο 183) 
3. Ενδεχόμενη δαπάνη των οικείων Δήμων από την καταβολή αμοιβής σε εταιρείες με 
τις οποίες θα συνάψουν σύμβαση συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. 
(άρθρο 179)  
 Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και 
διάρκεια συμβάσεων, ύψος αμοιβής κ.λπ.). 
4. Απώλεια εσόδων των Δήμων από τον επανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού του 
ΤΑΠ.                                                                                                                                           (άρθρο 12) 
5. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων των οικείων Δήμων από τη μη απόδοση του είκοσι τοις 
εκατό (20%) των καταβαλλομένων τελών, ως ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία του 
Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης εντός των διοικητικών 
του ορίων, στην περίπτωση που το ποσό που αποδίδεται στην ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ για την κάλυψη 
των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών (80% των ανταποδοτικών τελών) δεν επαρκεί 
για τον σκοπό αυτόν.                                                                                                              (άρθρο 12) 
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V. Επί του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, 

φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 
 
Δαπάνη για τα έτη 2019 και 2020 λόγω αποζημίωσης του παρόχου των υπηρεσιών 

από την παράταση της από 14.04.16 (αριθ. πρωτ. σύμβασης 9/16) διοικητικής σύμβασης που 
αφορά στην «Παροχή στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου 
Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων φωνής και εικόνας μέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου 
(ΙΚΑΝΕΤ). Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 46,1 χιλ. ευρώ περίπου για 
το έτος 2019 και στο ποσό των 110,6 χιλ. ευρώ περίπου, κατ’ ανώτατο όριο, για το έτος 2020. 
(άρθρο 72) 
 
VI. Επί των προϋπολογισμών του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ (Ν. Π .Δ. Δ. - φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης) 
 
1. Ενδεχόμενη ετήσια απώλεια εσόδων από τη μη απόδοση των προβλεπόμενων 
εισφορών στην περίπτωση αποκάλυψης αδήλωτης εργασίας και της τεκμηρίωσης ότι η 
σχέση εργασίας του αδήλωτου εργαζόμενου διήρκεσε για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. 
(άρθρο 65) 
2. Ετήσια αύξηση των εσόδων, από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών λόγω της 
προσαύξησης της αμοιβής των μερικώς απασχολουμένων για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας 
που θα παράσχουν πέραν της συμφωνημένης με ταυτόχρονη αύξηση μελλοντικά της 
συνταξιοδοτικής δαπάνης.                                                                                                  (άρθρο 59) 
3. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε 
περίπτωση: 
- παράβασης της υποχρέωσης καταχώρισης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», 
συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών, που αφορούν απασχολούμενους που αμείβονται με 
δελτίο παροχής υπηρεσιών,                                                                                                 (άρθρο 60) 
- υποτροπής επιχείρησης/εκμετάλλευσης ύστερα από επανέλεγχο από τα αρμόδια 
όργανα, λόγω παραβατικότητας για αδήλωτη εργασία.                                                (άρθρο 65) 

4. Χρονική επίσπευση είσπραξης εσόδων λόγω θέσπισης αυστηρότερου πλαισίου 
επιβαλλόμενων κυρώσεων σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω ΑΠΔ 
χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.                     (άρθρο 69) 
 
 
VII. Επί του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. (Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή - φορέας 

Γενικής Κυβέρνησης) 
 
1. Δαπάνη από  τη σύσταση, διαχείριση και συντήρηση στην Ε.Ε.Ε.Π., Μητρώου 
Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων των κατόχων άδειας διεξαγωγής 
τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Η δαπάνη αυτή εκτιμάται συνολικά στο ποσό των 200 
χιλ. ευρώ περίπου για τα έτη του ΜΠΔΣ (2019-2022).                                                 (άρθρο 197) 
2. Αύξηση εσόδων ύψους 640 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε: 
   - 500 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή παραβόλου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ 
για τη συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής και ένταξης στο μητρώο συνεργατών. (άρθρο 
197) 
   - 140 χιλ. ευρώ περίπου λόγω καταβολής παραβόλου για τη συμμετοχή στη 
διαδικασία χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. (άρθρο 196) 
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VIII. Επί του προϋπολογισμού της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου» (φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

 
1. Ετήσια δαπάνη: 
   α. λόγω του επανακαθορισμού των αποδοχών του προσωπικού της «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» βάσει του μισθολογικού κανονισμού τις 
εταιρείας, οι οποίες δε δύναται να υπολείπονται των αποδοχών που προβλέπονται στο 
ν.4354/2015 (άρθρο 84), 
   β. από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που συνιστάται 
στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου.                                  (άρθρο 84) 
2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν καταβολή υψηλότερης αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη 
της Εταιρείας, λόγω μεταβολής του τρόπου καθορισμού της.                                       (άρθρο 84) 
3. Αύξηση εσόδων από τη διεύρυνση των πόρων λειτουργίας της.                   (άρθρο 84) 
 
 
IX. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (φορέας 

της Γενικής Κυβέρνησης) 
 
 Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τη μη καταβολή τελών στον εν λόγω φορέα, σε 
περίπτωση ανάθεσης σ’ αυτόν το έργο της απονομής ή μη του δικαιώματος χρήσης του 
Σήματος σε προϊόντα τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστημα ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ε.Π.Ι.Π. (άρθρο 150) 
 
 
X. Επί του προϋπολογισμού του Ν. Π .Δ. Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (φορέας της 

Γενικής Κυβέρνησης) 
 
 Απώλεια εσόδων από τη μεταγραφή ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία και 
κτηματολογικά γραφεία, πράξεων μεταβίβασης ακινήτων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που 
προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων σχολείων. (άρθρο 181) 
 
 
XI. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης  
 
1. Δαπάνη από την ίδρυση και λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης και τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, στο πλαίσιο της 
σχετικής υποχρέωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.                                      (άρθρο 52) 
  
2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν ανάθεση με προγραμματική σύμβαση, της ανάληψης 
καθηκόντων αναθέτουσας αρχής σε τεχνικό σύμβουλο, για την αντιμετώπιση τεχνικών 
ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές, οι οποίες στεγάζουν υπηρεσίες Υπουργείων και των 
εποπτευόμενων φορέων αυτών.                                                                                     (άρθρο 157) 
 
 
XII. Επί των προϋπολογισμών των εταιρειών του ν.3429/2005 για τις οποίες 

εφαρμόζεται η εξαίρεση του άρθρου 28 παρ.3 περίπτωση γ΄ του ν.4354/2015 
 
1. Ετήσια δαπάνη από την αύξηση του ανώτατου ορίου των εν γένει αποδοχών και 
πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ των 
συγκεκριμένων εταιρειών του ν.3429/2005 και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές 
έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (άρθρο 212) 
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2. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από την τροποποίηση του τρόπου καθορισμού των κάθε 
είδους αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. των ανωτέρω εταιρειών, (με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αντί με κ.υ.α που ισχύει σήμερα). (άρθρο 212) 
 

                      Αθήνα, 9 Οκτωβρίου  2019 
 

                 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α. 
 
 
 
Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ              Α. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ                        Γεώργιος Μπούτος 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

 

στο σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

 

 

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, προκαλούνται τα ακόλουθα 

οικονομικά αποτελέσματα:  

 

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 

 

1. Ετήσια δαπάνη, ύψους: 

   α. 4 χιλ. ευρώ περίπου από τη σύσταση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης 

Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και την ως εκ τούτου καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στον 

προϊστάμενο αυτού,                                                                                                 (άρθρα 49 παρ.1) 

   β. 52 χιλ. ευρώ περίπου από τη σύσταση θέσης μετακλητού Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε περίπτωση 

που αυτή καλυφθεί με πρόσληψη,                                                                                   (άρθρο 50) 

   γ. 35 χιλ. ευρώ περίπου από την πρόσληψη δύο (2) μετακλητών συνεργατών στην ανωτέρω 

συνιστώμενη Γενική Διεύθυνση,                                                                             (άρθρο 51 παρ.4) 

   δ. 20 χιλ. ευρώ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στους 

προϊσταμένους των νέων οργανικών μονάδων (1 Διεύθυνση και 3 Τμήματα) που συνιστώνται 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,                                                                  (άρθρο 146) 

   ε. 60 χιλ. ευρώ περίπου από την κάλυψη του μισθολογικού κόστους του οριζόμενου 

Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.                                          (άρθρο 174) 

2. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του μισθολογικού κόστους, λόγω της κατάταξης των 

Διευθυντών των ιδιαίτερων Γραφείων των Γενικών Γραμματέων στο καταληκτικό Μ.Κ. της 

Π.Ε. κατηγορίας και της καταβολής σε αυτούς του επιδόματος θέσης ευθύνης ύψους 

τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.                                                             (άρθρο 177 παρ.1 και 3.) 

 Το ύψος της εν λόγω δαπάνης κατά το μέρος που αφορά στην καταβολή του 

επιδόματος θέσης ευθύνης εκτιμάται στο ποσό των 26 χιλ. ευρώ περίπου, ενώ κατά το μέρος 

που αφορά στην καταβολή της μισθολογικής διαφοράς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 

3. Ετήσια δαπάνη από τη δημιουργία, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, καθώς και από τη σύσταση οκτώ (8) νέων οργανικών 

θέσεων για τις ανάγκες αυτού και την ως εκ τούτου κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και 

του μισθολογικού κόστους σε περίπτωση που το σύνολο των θέσεων καλυφθεί με νέες 

προσλήψεις.                                                                                                               (άρθρο 47 παρ.6) 

             Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (κατηγορία 

εκπαίδευσης και κλάδος των συνιστώμενων θέσεων, προσόντα προσωπικού κ.λπ.). 

4. Ετήσια δαπάνη από:  

   α. τη χρηματοδότηση των έργων του ΕΠΑ από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, (άρθρο 118) 

   β. την καταβολή αποζημίωσης στους αξιολογητές ή ελεγκτές για τον έλεγχο των έργων των 

ΤΠΑ και ΠΠΑ,                                                                                                          (άρθρα 129 και 138) 

   γ. τη χρηματοδότηση έργων τεχνικής βοήθειας η οποία ορίζεται μέχρι το 1% των συνολικών 

πιστώσεων του ΕΠΑ ,                                                                                                           (άρθρο 134)  

   δ. την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των 

υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων των οριζόμενων Ειδικών 
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Υπηρεσιών, στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης ή κατάρτισης των τομεακών και 

περιφερειακών προγραμμάτων, καθώς και του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της 

ΜΟΔ ΑΕ, που απασχολείται σε έργα του ΕΠΑ.                                                              (άρθρο 136)  

5. Εφάπαξ δαπάνη από την κάλυψη του κόστους παροχής Υ.Κ.Ω. της περιόδου  

2007 – 2011.                                                                                                                          (άρθρο 16)  

     Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται  στο ποσό των 200 εκατ. ευρώ περίπου.  

6. Δαπάνη ύψους 50 χιλ. ευρώ περίπου από τη δημιουργία και συντήρηση (i) μητρώου 

παραβατών για την αδήλωτη εργασία, στο οποίο θα καταχωρούνται οι επιχειρήσεις, 

εκμεταλλεύσεις και γενικώς οι εργοδότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, στους οποίους 

επιβάλλονται κυρώσεις για απασχόληση εργαζομένων με αδήλωτη εργασία, (ii) μητρώου 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και (iii) μητρώου Οργανώσεων Εργοδοτών. 

(άρθρα 54 και 67)  

7. Δαπάνη από την: 

   α. παροχή αποζημίωσης στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής δειγματοληπτικού ελέγχου της 

πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων. 

Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να προσδιοριστεί λόγω του ότι εξαρτάται από την έκδοση της 

σχετικής κ.υ.α., 

(άρθρο 2) 

  β. υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 επενδυτικών σχεδίων 

οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

κ.λπ.                                                                                                                                          (άρθρο 3) 

   γ. την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης 

Διαδικασιών και λειτουργίας των επιμέρους ψηφιακών Μητρώων και διαδικτυακών πυλών 

(Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, Εθνικό Μητρώο Υποδομών κ.λπ.),   

                                                                                (άρθρα 4, 5 παρ.2, 10 παρ.3 και 45 παρ.5 και 8) 

   δ. δημιουργία και συντήρηση μητρώου ελεγκτών σε κάθε εποπτεύουσα αρχή, στο οποίο  

εντάσσεται κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στον ορισμό του ελεγκτή, καθώς και από την 

καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του προαναφερόμενου μητρώου για τη διεξαγωγή των 

σχετικών ελέγχων. Η δαπάνη αυτή δεν δύναται να προσδιοριστεί καθόσον εξαρτάται από 

πραγματικά γεγονότα (αριθμό ελεγκτών, συχνότητα ελέγχων κ.λπ.),                        (άρθρο 19) 

   ε. ανάπτυξη και χρήση πληροφορικού συστήματος για την παρακολούθηση των έργων του 

ΕΠΑ,                                                                                                                                       (άρθρο 135) 

   στ. για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους που σχετίζεται με την ανάληψη και την 

αξιολόγηση δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από τον 

ΕΠΑ,                                                                                                                                      (άρθρο 138) 

   ζ. την αύξηση του κόστους διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-

2020 (αμοιβή περισσότερων συλλογικών οργάνων που θα διενεργήσουν τις εξετάσεις), λόγω 

της συμμετοχής των παλιών αποφοίτων στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων γενικού 

λυκείου.                                                                                                                              (άρθρο 167)  

   Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. 

8. Ενδεχόμενη δαπάνη από: 

  α. την παροχή των κινήτρων ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων και στις 

περιπτώσεις πρόσληψης ατόμων με χρόνια πάθηση. Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να 

προσδιοριστεί λόγω του ότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό ωφελούμενων 

κ.λπ.),                                                                                                                                         (άρθρο 1) 

   β. την πιθανή αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος λόγω της υποχρεωτικής 

ηλεκτρονικής καταχώρισης των καταγγελιών,                                                                 (άρθρο 19) 
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   γ. την καταβολή αμοιβής στα μέλη των συνιστώμενων ομάδων εργασίας και των 

Επιτροπών.                                                                  (άρθρα 45 παρ.6, 7 και 8 και 46 παρ.1 και 3)  

      Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός 

συμμετεχόντων, διάρκεια συνεδριάσεων κ.λπ.), καθώς και από την έκδοση των σχετικών 

υπουργικών αποφάσεων, 

   δ. την αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, στο πλαίσιο της 

οποίας η εκτέλεση έργων θα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ή το ΠΔΕ,                     (άρθρο 89) 

   ε. τη χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων τα οποία έχουν στόχο την άμεση και 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων ή αναγκών ή αναπτυξιακών ευκαιριών 

που προκύπτουν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο,                                                             (άρθρο 130) 

   στ. τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, το ύψος της οποίας εξαρτάται 

από την έκδοση της υπουργικής απόφασης, με την οποία θα  καθορισθεί ο οργανισμός  

αυτής.                                                                                                                                   (άρθρο 161) 

  Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού (τακτικού και ΠΔΕ, κατά περίπτωση). 

9. Απώλεια δημοσίων εσόδων από: 

   α. την κατάργηση του παραβόλου σχετικά με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου,  

                                                                                                                                                   (άρθρο 2) 

   β. την επέκταση της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς και για 

κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας και δωρεάς έκτασης προς την ΕΑΝΕΠ και την ΕΔΕΠ,  

                                                                                                                                                 (άρθρο 12) 

   γ. τη χορήγηση των προβλεπόμενων φορολογικών κινήτρων για την μετεγκατάσταση 

επιχειρήσεων που έχουν τις εγκαταστάσεις τους εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης 

σε Ε.Π. εντός αυτών,                                                                                                           (άρθρο 12) 

  δ. τη μείωση των ποσών των ηλεκτρονικών παραβόλων που καταβάλλουν οι υπόχρεοι σε 

περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης.                      (άρθρο 211 παρ.5) 

10. Ενδεχόμενη απώλεια δημοσίων εσόδων από τη μείωση: 

   α.  του ποσού των προστίμων που επιβάλλονται στους εργοδότες για αδήλωτη  

εργασία,                                                                                                                               (άρθρο 66) 

   β. του προστίμου που επιβάλλεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, που 

παραβιάζουν την υποχρέωση περί μη ανάρτησης ή επικόλλησης αεροπανώ, πανώ, αφισών 

κ.λπ. κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.                                       (άρθρο 211 παρ.6)  

 Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του 

Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ (Ανεξάρτητη Αρχή, 

φορέας Γενικής Κυβέρνησης)  

 

1. Ενδεχόμενη δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού από την καταβολή αμοιβής στα μέλη 

της επιτροπής που συνιστάται για την εξέταση αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του 

κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραίες, καθώς και της επιτροπής για την  
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κωδικοποίηση της νομοθεσίας που διέπει την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.  

                                                                                                                                      (άρθρα 29 και 41)   

2. Ενδεχόμενη δαπάνη της ΕΕΤΤ από την κάλυψη του κόστους ανάθεσης του έργου 

τυποποίησης/έκδοσης τεχνικών κανονισμών (τυποποιημένες κατασκευές κεραιών).  

                                                                                                                                                (άρθρο 29)  

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, κατά περίπτωση. 

 

 

ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης (Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) 

 

1. Δαπάνη της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. από την υλοποίηση συνεργειών, κοινών δράσεων και 

χρηματοδοτήσεων νομικών προσώπων, στα οποία συμμετέχει ή συμπράττει η  

εταιρεία.                                                                                                                    (άρθρο 51 παρ.18)  

2. Δαπάνη από την παροχή δημόσιας χρηματοδότησης στο ΕΣΕΤΕΚ για την εκτέλεση της 

αποστολής του.                                                                                                       (άρθρο 143 παρ.9) 

3. Δαπάνη από την κατάργηση των υφιστάμενων περιορισμών και υποχρεώσεων για τη 

συμμετοχή μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ..                                                                  (άρθρο 172 παρ.2) 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών ανωτέρω φορέων, κατά περίπτωση. 

 

IV. Επί των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού (Ν. Π .Δ. Δ., φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης) 

 

1. Ετήσια δαπάνη των οικείων Δήμων από την αύξηση του αριθμού των 

αντιδημάρχων, λόγω της πρόβλεψης ότι, ειδικά για τη δημοτική περίοδο των δημοτικών 

αρχών που εγκαταστάθηκαν την 1-9-2019, ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος από τρεις (3).                                                                                        (άρθρο 178 παρ.1)                                                                                                         

Από την προτεινόμενη ρύθμιση ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά 

εικοσιένα (21), η δε δαπάνη για την καταβολή αντιμισθίας στους νέους αντιδημάρχους 

ανέρχεται στο ποσό των 390 χιλ. ευρώ περίπου.  

 2. Δαπάνη των Περιφερειών από την καταβολή αποζημίωσης στα οριζόμενα αιρετά 

όργανα για τις μετακινήσεις τους και προς τις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων της αυτής 

περιφέρειας αλλά και σε κάθε άλλο προορισμό εκτός της περιφέρειας, για εκτέλεση 

υπηρεσίας.                                                                                                                            (άρθρο 183) 

3. Ενδεχόμενη δαπάνη των οικείων Δήμων από την καταβολή αμοιβής σε εταιρείες με τις 

οποίες θα συνάψουν σύμβαση συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.  

                                                                                                                                               (άρθρο 179)  

 Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και 

διάρκεια συμβάσεων, ύψος αμοιβής κ.λπ.). 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών 

των οικείων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, κατά περίπτωση. 

4. Απώλεια εσόδων των Δήμων από τον επανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού του  

ΤΑΠ.                                                                                                                                         (άρθρο 12) 

 

5. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων των οικείων Δήμων από τη μη απόδοση του είκοσι τοις εκατό 

(20%) των καταβαλλομένων τελών ως ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία του 
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Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης εντός των διοικητικών 

του ορίων, στην περίπτωση που το ποσό που αποδίδεται στην ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ για την κάλυψη 

των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών (80% των ανταποδοτικών τελών) δεν επαρκεί 

για τον σκοπό αυτό.                                                                                                              (άρθρο 12) 

 Οι ανωτέρω απώλειες των εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων των 

οικείων Δήμων. 

 

V. Επί του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, φορέας της 

Γενικής Κυβέρνησης) 

 

Δαπάνη για τα έτη 2019 και 2020 λόγω αποζημίωσης του παρόχου των υπηρεσιών 

από την παράταση της από 14.04.2016 (αριθ. πρωτ. σύμβασης 9/16) διοικητικής σύμβασης 

που αφορά στην «Παροχή στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου 

Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων φωνής και εικόνας μέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου 

(ΙΚΑΝΕΤ)». Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 46,1 χιλ. ευρώ περίπου 

για το έτος 2019 και στο ποσό των 110,6 χιλ. ευρώ περίπου, κατ’ ανώτατο όριο, για το έτος 

2020.               

                                                                                                                                    (άρθρο 72) 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

ΕΦΚΑ. 

 

VI. Επί των προϋπολογισμών του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ (Ν. Π .Δ. Δ. - φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης) 

 

  Ενδεχόμενη ετήσια απώλεια εσόδων από τη μη απόδοση των προβλεπόμενων 

εισφορών στην περίπτωση αποκάλυψης αδήλωτης εργασίας και της τεκμηρίωσης ότι η 

σχέση εργασίας του αδήλωτου εργαζόμενου διήρκεσε για τουλάχιστον τρεις (3)  

μήνες.                                                                                                                                      (άρθρο 65) 

 Η ανωτέρω απώλεια των εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των 

ανωτέρω νομικών προσώπων. 

 

VII. Επί του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. (Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή - φορέας Γενικής 

Κυβέρνησης) 

 

1. Δαπάνη από  τη σύσταση, διαχείριση και συντήρηση στην Ε.Ε.Ε.Π., Μητρώου Συνεργατών 

Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων των κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών 

παιγνίων μέσω διαδικτύου. Η δαπάνη αυτή εκτιμάται συνολικά στο ποσό των 200 χιλ. ευρώ 

περίπου για τα έτη του ΜΠΔΣ (2019-2022).                                                                  (άρθρο 197) 

 Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 

Ε.Ε.Ε.Π. 

 

 

VIII. Επί του προϋπολογισμού της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου» (φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

 

1. Ετήσια δαπάνη: 
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   α. λόγω του επανακαθορισμού των αποδοχών του προσωπικού της «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» βάσει του μισθολογικού κανονισμού τις 

εταιρείας, οι οποίες δεν δύναται να υπολείπονται των αποδοχών που προβλέπονται στον  

ν. 4354/2015,                                                                                                                          (άρθρο 84) 

   β. από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που συνιστάται στην 

Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου. 

                (άρθρο 84) 

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν καταβολή υψηλότερης αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη της 

Εταιρείας, λόγω μεταβολής του τρόπου καθορισμού της. 

               (άρθρο 84) 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 

της ανωτέρω Εταιρείας. 

 

IX. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (φορέας της 

Γενικής Κυβέρνησης) 

 

 Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τη μη καταβολή τελών στον εν λόγω φορέα, σε 

περίπτωση ανάθεσης σ’ αυτόν το έργο της απονομής ή μη του δικαιώματος χρήσης του 

Σήματος σε προϊόντα τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστημα ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ε.Π.Ι.Π. (άρθρο 150) 

 Η ανωτέρω απώλεια των εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 

ΕΣΥΠ. 

 

X. Επί του προϋπολογισμού του Ν. Π .Δ. Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (φορέας της Γενικής 

Κυβέρνησης) 

 

 Απώλεια εσόδων από τη μεταγραφή ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία και 

κτηματολογικά γραφεία, πράξεων μεταβίβασης ακινήτων στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που 

προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων σχολείων.                    (άρθρο 181) 

 Η ανωτέρω απώλεια των εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του 

ανωτέρω νομικού προσώπου. 

 

XI. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης  

 

1. Δαπάνη από την ίδρυση και λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης και τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, στο πλαίσιο της 

σχετικής υποχρέωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.                                       (άρθρο 52) 

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν ανάθεση με προγραμματική σύμβαση, της ανάληψης 

καθηκόντων αναθέτουσας αρχής σε τεχνικό σύμβουλο, για την αντιμετώπιση τεχνικών 

ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές, οι οποίες στεγάζουν υπηρεσίες Υπουργείων και των 

εποπτευόμενων φορέων αυτών.                                                                                    (άρθρο 157) 

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού 

Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά 

περίπτωση. 

 

XII. Επί των προϋπολογισμών των εταιρειών του ν.3429/2005 για τις οποίες εφαρμόζεται η 

εξαίρεση του άρθρου 28 παρ.3 περ. γ του ν.4354/2015 
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1. Ετήσια δαπάνη από την αύξηση του ανώτατου ορίου των εν γένει αποδοχών και 

πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ των 

συγκεκριμένων εταιρειών του ν. 3429/2005 και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές 

έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.     (άρθρο 212) 

2. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από την τροποποίηση του τρόπου καθορισμού των κάθε 

είδους αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. των ανωτέρω εταιρειών, (με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αντί με κ.υ.α που ισχύει σήμερα).                   (άρθρο 212) 

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών 

των ανωτέρω εταιρειών. 

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου  2019 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                          ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

                                                                                                Σπ.-΄Α.  Γεωργιάδης 

Α. Βεσυρόπουλος 

 

Υπογράφεται από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Α. Βεσυρόπουλο, σε αναπλήρωση του 

απουσιάζοντος για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρ. 

Σταϊκούρα, κατ’εφαρμογήν των άρθρων 17 παρ. 3 και 16 παρ. 4 του ν. 4622/2019. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΜΙΣ ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΤΠΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις : 

«ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου σκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων μέσω διαφόρων 

παρεμβάσεων που επιχειρούνται σε μια σειρά από μείζονα ζητήματα που άπτονται της 

καθημερινότητας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπως μεταξύ άλλων: (α) αδειοδοτήσεις, 

(β) προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, (γ) ψηφιακές υποδομές, (δ) αδειοδότηση 

κεραιών, (ε) εργασιακά ζητήματα, (στ) ηλεκτρονικές συναλλαγές στη δικαιοσύνη, (ζ) γενικό 

εμπορικό μητρώο, (η) διατάξεις για την καινοτομία, (ζ) διατάξεις για τα παίγνια, (η) διατάξεις 

για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία 

την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Σήμερα, υπάρχει αναγκαιότητα της προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων. Με τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η επιτάχυνση της αδειδότησής τους και η δυνατότητα 

παροχής κινήτρων (π.χ. πολεοδομικών, φορολογικών) για να ενθαρρύνουν στρατηγικούς 

επενδυτές.  Επιπλέον, αναφορικά με τον αναπτυξιακό νόμο, υφίσταται αναγκαιότητα 

γρήγορης βεβαίωση της υλοποίησης της επένδυσης. Έτσι, προβλέπεται μια περισσότερο 

ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης. Ταυτόχρονα, θεσπίζονται απλοποιήσεις και επιταχύνσεις στο νομικό πλαίσιο 

που διέπει τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς είναι ιδιαίτερα 

αναγκαία η πρόοδος εργασιών αυτών των έργων. Ειδικότερα, για το σκοπό της επιτάχυνσης 

των κατασκευαστικών εργασιών, στο πλαίσιο εκτέλεσης των ΣΔΙΤ, προβλέπεται, σε 

περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, ιεραρχική υποκατάσταση της αρμόδιας αρχαιολογικής 

υπηρεσίας σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων προθεσμιών να υποδείξει 

τρόπους συνέχισης των εργασιών και διασφάλισης της προστασίας των αρχαιολογικών 

ευρημάτων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Αναφορικά με την αδειοδότηση κεραιών, η αναγκαιότητα της ρύθμισης εντοπίζεται στην 

έλλειψη ενός σαφούς πλαισίου και στον κατακερματισμό των διατάξεων που ισχύουν μέχρι 

σήμερα, δυσχεραίνοντας την αδειοδότηση και εμποδίζοντας την περαιτέρω τεχνολογική 

εξέλιξη. 

Αναφορικά με τις ρυθμίσεις για τη διοικητική δικαιοσύνη κρίνονται αναγκαίες για τον 

εκσυγχρονισμό της διοικητικής δικαιοσύνης, καθόσον διασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια 

της διοικητικής δίκης, μέσω της ακεραιότητας και αυθεντικότητας των δικογράφων και 

στοιχείων του φακέλου που πλέον θα κατατίθενται ηλεκτρονικά, αλλά και την εύκολη 

ηλεκτρονική πρόσβαση όλων των διαδίκων στα στοιχεία της δικογραφίας. Επίσης, η από 

μέρους των δικαστηρίων διενέργεια των επιδόσεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι αναγκαία 

προκειμένου να εξοικονομηθεί το αντίστοιχο διοικητικό κόστος και να επιταχυνθεί όλη η 

διαδικασία. Τέλος, οι τηλεσυνεδριάσεις κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να επιταχυνθεί η 

απονομή της δικαιοσύνης, αφού θα μπορούν να εξετάζονται μάρτυρες, πραγματογνώμονες 

και διάδικοι που δεν βρίσκονται εντός της αίθουσας του δικαστηρίου, αλλά σε άλλο τόπο, 

ενώ διάδικοι που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Χώρας θα μπορούν να έχουν 

επικοινωνία με το δικαστήριο χωρίς να υποστούν τα έξοδα της μετακίνησης. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», κρίνονται απαραίτητες καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δράσεις του 

εξωτερικού σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, σε βαθμό που δεν συναντάται σε 

οποιονδήποτε άλλον δημόσιο φορέα. Η ιδιαιτερότητα αυτή δημιουργεί ανάγκη για ευελιξία 

σε αναλογία με τις απαιτήσεις, αλλά και για την παροχή δυνατότητας προσαρμογής των 

δράσεων της εντός του διαρκώς τροποποιούμενου και ιδιαιτέρως ανταγωνιστικού διεθνούς 
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περιβάλλοντος στους τομείς των επενδύσεων και των εξαγωγών, με γνώμονα την καλύτερη 

εκπλήρωση του δημοσίου σκοπού της εταιρείας. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ τροποποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό η λειτουργία 

του που ήταν επιτακτική λόγω των μεγάλων τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την λειτουργία των 

Μητρώων Εταιρειών.  

Αναφορικά με τις διατάξεις για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το επιχειρούμενο 

εγχείρημα ήταν απαραίτητο καθώς με βάση τον υφιστάμενο διαχωρισμό του ΠΔΕ στο σκέλος  

των συγχρηματοδοτούμενων  από την ΕΕ πόρων και σε αυτό των εθνικών πόρων  

διαπιστώνεται έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος προγραμματισμού και διαχείρισης 

των έργων, που χρηματοδοτούνται από  εθνικούς πόρους. Στο σκέλος των εθνικών πόρων το 

ΠΔΕ, διέπεται ακόμη από τη νομοθεσία του 1952. Πρόκειται ουσιαστικά για τη 

χρηματοδότηση  έργων, που δεν εντάσσονται σε κάποιο σχεδιασμό σύμφωνα με κάποιο 

προγραμματικό κείμενο της μορφής του ΕΣΠΑ  και παλαιότερα του ΚΠΣ. Τα έργα αυτά 

εντάσσονται με αποσπασματικό τρόπο απευθείας σε κωδικούς εγγραφής πιστώσεων από το 

ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους ή τις οδηγίες, που εκδίδονται  κάθε έτος από τη Διεύθυνση 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συνέχεια οι Φορείς 

Χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Περιφέρειες) 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τα έργα των τομέων αρμοδιότητάς τους. Τα 

αποσπασματικά αυτά έργα υποβάλλονται από αυτούς τους φορείς. Ουσιαστικός 

περιορισμός είναι μόνο τα όρια των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού και το ύψος 

των πιστώσεων, που καθορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες, που του ανατίθενται από τον ν. 4270/2014 (Α΄ 

143). Αποτέλεσμα της ουσιαστικής έλλειψης κανονιστικού πλαισίου για το εθνικό σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι η συσσώρευση πιστώσεων, που λιμνάζουν,  σε 

έργα, που δεν έχουν συνοχή και συνέργεια μεταξύ τους και δεν εξυπηρετούν κάποια 

αναπτυξιακή προοπτική, ενώ θα μπορούσαν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες της 

ελληνικής οικονομίας ειδικά μάλιστα σε εποχές με περιορισμένους πόρους λόγω των 

δημοσιονομικών αναγκών.  Επιπροσθέτως, η διαχείριση των εθνικών πόρων του ΠΔΕ έχει 

υποβαθμιστεί και λειτουργεί ως ένα είδος «δορυφόρου» του συγχρηματοδοτούμενου από 

την ΕΕ σκέλους (ΕΣΠΑ), με την ένταξη στο ΠΔΕ  έργων, που εξυπηρετούν την ωρίμανση για τη 

μετέπειτα ένταξη στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ή έργων, που απλώς δεν έχουν κάποια 

άλλη πηγή χρηματοδότησης.  Σαν συνέπεια, στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ συμπεριλαμβάνονται 

πολλά έργα αμφίβολης αναπτυξιακής σκοπιμότητας χωρίς σύστημα παρακολούθησης της 

εξέλιξής τους, δεσμευτικές προθεσμίες ολοκλήρωσης και σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

της υλοποίησής τους. Έτσι μέρος των δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα διαμορφώνεται 

συγκυριακά και αποσπασματικά,  κατανέμεται χωρίς κριτήρια και κανόνες και δεν υπάγεται  

σε ένα εθνικό αναπτυξιακό  σχέδιο για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν η 

ελλειμματική και αμφισβητούμενη ως προς το αποτέλεσμα διαχείριση των εθνικών 

επενδυτικών πόρων, η έλλειψη συντονισμού στις επενδυτικές επιλογές και προτεραιότητες, 

η ασάφεια και η επισφάλεια των διαδικασιών κατάρτισης και υλοποίησης του εθνικού ΠΔΕ, 

η αδυναμία ελέγχου της ολοκλήρωσης των έργων και εξ αυτού η αδυναμία αποδέσμευσης 

πόρων για κάλυψη άλλων αναπτυξιακών αναγκών. Το ΠΔΕ που θα έπρεπε εξ ορισμού να 
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αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, κατ΄ αυτόν 

τον τρόπο,  δεν συμβάλλει στη δημιουργία προϋποθέσεων για την επίτευξη υψηλής και 

διατηρήσιμης ανάπτυξης, ικανής να φέρει πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 

Θυσιάζονται οι περιορισμένοι πόροι του ΠΔΕ, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

την ισχυροποίηση της οικονομίας, για τον σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων και τη 

δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, και επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του κράτους 

με δαπάνες αμφισβητήσιμες ως προς την αναγκαιότητά τους και την εξυπηρέτηση ενός, έστω 

και υποτυπώδους προγραμματισμού.  

Αναφορικά με τις διατάξεις για την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, 

αίρεται η υποχρέωση παροχής έγκρισης από τον εκάστοτε Υπουργό των τροποποιήσεων του 

καταστατικού της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών («ΕΙΗΕΑ») η οποία 

πλέον θα λειτουργεί ως Σωματείο κατά τις διατάξεις του Α.Κ.  

Αναφορικά με τις διατάξεις περί βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών 

πάρκων, η αναγκαιότητα προκύπτει από την διαπιστούμενη καθυστέρηση των 

αδειοδοτήσεων, κι έτσι ρυθμίζεται περαιτέρω η απλούστευσή της. Για τις χωροταξικές 

ρυθμίσεις στην Αττική, η αναγκαιότητα προκύπτει από την ανάγκη για προσέλκυση 

επενδύσεων στον πιο κεντρικό άξονα της χώρα που συνδέεται με τις μεγαλύτερες υποδομές 

αυτής. Αναφορικά με τις διατάξεις περί παιγνίων: Η ελληνική αγορά διαδικτυακών παιγνίων 

διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α΄180) σύμφωνα με τις 

οποίες η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων, ύστερα 

από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ο Διεθνής Διαγωνισμός που προβλέπει το ανωτέρω 

πλαίσιο  ουδέποτε διεξήχθη, ενώ μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί σημαντικές μεταβολές του 

ευρωπαϊκού και του εθνικού περιβάλλοντος της διαδικτυακής αγοράς παιγνίων, συγκριτικά 

με τον χρόνο εισαγωγής του ν.4002/11.Περαιτέρω, κατ εφαρμογή των μεταβατικών 

διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 50 του ιδίου νόμου,24 εταιρείες παροχής διαδικτυακών 

παιγνίων με έδρα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου υπήχθησαν οικειοθελώς στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του ν. 

4002/2011, και ορισμένες εξ αυτών παρέχουν μέχρι σήμερα υπηρεσίες διαδικτυακών 

παιγνίων.  Οι εν λόγω μεταβατικές διατάξεις δεν συνιστούν συνεκτικό και αποτελεσματικό 

πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των ως άνω εταιρειών, και ταυτόχρονα δεν είναι εφικτή η 

εισαγωγή νέων παρόχων στην εν λόγω αγορά. Όλα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη 

αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς παιγνίων μέσω 

του διαδικτύου. 

Αναφορικά με τις διατάξεις των εργασιακών: (α) Για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις: Στην 

Ελλάδα, η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας  επέφερε μείζονα οικονομική ύφεση 

και διόγκωση της ανεργίας και κατέστησε αδήριτη την ανάγκη λήψης μέτρων 

αναδιάρθρωσης των θεσμών της αγοράς εργασίας κατά την περίοδο 2010-2019, μεταξύ των 

οποίων και μέτρα σχετικά με το σύστημα εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε η άποψη Επιτροπής Ειδικών Εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την 

εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων,  και το Σεπτέμβριο του έτους 2016 δημοσιεύθηκαν 

οι Συστάσεις της για την αναθεώρηση των θεσμών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, μεταξύ 

των οποίων περιελήφθησαν συστάσεις για ρήτρες εξαίρεσης στις κλαδικές και 

ομοιοεπαγγελματικές  συλλογικές συμβάσεις («Recommendation Experts Group for the 
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review of the Greek Labour Market Institutes»,  27 September 2016, Recommendation 8 σελ 

42-43). Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 στο άρθρο 6 του 

Ν.1876/1990,  με την οποία δημιουργείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και ενώσεων προσώπων 

εργαζομένων, και Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών, με σκοπό την διασφάλιση της  

διαφάνειας σε σχέση με την ταυτότητα και την αντιπροσωπευτική δυνατότητα των 

οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την 

εμπέδωση της αποτελεσματικότητας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εφαρμογής 

των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Επιπλέον, η ισχύς του άρθρου 10 του 

ν.1876/1990, είχε ανασταλεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του ν.4024/2011 όσο 

διαρκούσε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής. Η ως άνω αναστολή, 

ήδη, με το άρθρο 5 του ν.4475/2017 διατηρήθηκε έως το τέλος του Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής. Ως εκ τούτου, χωρίς να έχει νομοθετηθεί ποτέ απαγόρευση 

σύναψης συλλογικών συμβάσεων παρουσιάστηκε μείωση του αριθμού των κλαδικών και 

ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι κατά την περίοδο 

1991-2011, οι συλλογικές ρυθμίσεις (συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις)  

κυμαίνονται ετησίως από 90 έως 224, με μέσο συνολικό ποσοστό διαιτητικών αποφάσεων 

περίπου 12%, και κατά την περίοδο 2011 – 2018 ο μέσος ετήσιος αριθμός αυτών είναι 

περίπου 10. Η δραματική μείωση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών 

ρυθμίσεων και η συγκυριακή αύξηση του αριθμού των επιχειρησιακών συλλογικών 

συμβάσεων, ιδίως κατά την περίοδο 2012-2013, οφείλεται σε πλήθος παραγόντων, της 

οποίους ασφαλώς συγκαταλέγεται και η αναστολή της λειτουργίας της συρροής και της 

επέκτασης, από της οποίες δεν προβλέπονταν εξαιρέσεις, για ειδικές κατηγορίες 

επιχειρήσεων, της ίσχυε για της της της συλλογικές συμβάσεις. Η ισχύουσα ρύθμιση της 

παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν.1876/1990 προβλέπει δυνατότητα επέκτασης κλαδικών 

και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων, είτε με 

πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή και μετά από αίτηση της 

ή και των δύο  συμβαλλομένων μερών, θέτοντας ως μοναδική προϋπόθεση το αριθμητικό 

κριτήριο της κάλυψης του 51% των εργαζομένων στον κλάδο ή το επάγγελμα και σε κάθε 

περίπτωση μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Η ισχύουσα ρύθμιση δεν 

συνδέει τη διαδικασία επέκτασης με τη διαβούλευση μεταξύ των δεσμευομένων μερών, 

καθώς η επέκταση εδράζεται στην απόφαση του Υπουργού που εκδίδεται κατά διακριτική 

του ευχέρεια μετά την ,αμιγώς, συμβουλευτική γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας 

με μόνη προϋπόθεση για την  αιτιολόγηση της την αναφορά ότι η επέκταση καλύπτει το 51% 

των εργαζομένων στον κλάδο ή το επάγγελμα. Παράλληλα, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το 

οποίο προβλέπει δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στις εξής περιπτώσεις α) από 

οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση, β) από οποιοδήποτε 

μέρος αποδέχτηκε την πρόταση του μεσολαβητή που απέρριψε το άλλο μέρος (παρ. 2 του 

άρθρου 16 του ν.1876/1990 που αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 

4303/2014 (ΦΕΚ Α 28) και η περίπτωση β αντιστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 15 του 

Ν4549/2018 (ΦΕΚ Α 105) δεν συνάδει με τον επικουρικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η 

προσφυγή στη διαιτησία, καθιστώντας αυτή μη επιτυχή, καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο: 

α) συμβάλλει στον περιορισμό της συλλογικής αυτονομίας, του διαλόγου και της  συλλογικής 

διαπραγμάτευσης, καθώς, όπως έχει αποδειχθεί,  τα εξαναγκαστικά συστήματα επίλυσης 
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συλλογικών διαφορών  εθίζουν τα μέρη στο να καταφεύγουν σε αυτά πριν εξαντλήσουν κάθε 

προηγούμενο μέσο.  

Β) βλάπτει την εθνική οικονομία, καθώς διαιτητικές αποφάσεις κατόπιν μονομερούς 

προσφυγής στη διαιτησία περί μισθολογικών αυξήσεων που  δεν συμβαδίζουν με τη 

βελτίωση της παραγωγικής δυνατότητας της χώρας και ιδίως της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας του τομέα των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, 

ελλοχεύουν ποικίλους κινδύνους. 

Γ) δεν οικοδομείται εμπιστοσύνη μεταξύ των μερών, η οποία μπορεί να εμπεδωθεί μόνο 

μέσα από ελεύθερες διαπραγματεύσεις. 

Για τις ατομικές εργασιακές σχέσεις: Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η αξιόλογη 

καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη 

συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, ανεξαρτήτως της αιτίας της 

καθυστέρησης. Ο  όρος  « αξιόλογη» είναι αόριστος, με αποτέλεσμα να γεννάται θέμα 

ερμηνείας και εφαρμογής της διάταξης, και ανασφάλεια δικαίου,  εφόσον εναπόκειται 

αποκλειστικά και μόνο  στην υποκειμενική κρίση των μερών ο χαρακτηρισμός ή μη, ως 

«αξιόλογης», της καθυστέρησης των δεδουλευμένων αποδοχών. Επιπλέον, αναφορικά με τα 

μέτρα προστασίας των εργαζομένων μερικής απασχόλησης, η παρούσα διάταξη στρέφεται 

κατά της υποδηλωμένης  απασχόλησης, διότι αποσκοπεί να μειώσει δραστικά όλες εκείνες 

τις  συμβάσεις εργασίας, οι οποίες εικονικά και μόνο πληρούν τους όρους μερικής 

απασχόλησης, ενώ στην πραγματικότητα υποκρύπτονται σε αυτές όροι εργασίας πλήρους 

απασχόλησης. Αναφορικά με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν 

καταχωρούνται στο Πληροφορικό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, η απασχόληση με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και 

εργοσήμου. Αναφορικά με τους εργαζομένους στο ΗΒ: Υφίσταται αβεβαιότητα σχετικά με 

τους όρους αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 

άπτεται και των θεμάτων της απόσπασης εργαζομένων από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο 

Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών, έχουν ήδη 

αποσπάσει ή πρόκειται να αποσπάσουν εργαζόμενους  στο έδαφος της Ελλάδας. Περαιτέρω, 

δεν υφίσταται εύρυθμη λειτουργία των οικείων συλλογικών οργάνων του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς δεν προσδιορίζεται  στην κείμενη νομοθεσία ή 

στις κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις  όπου αναφέρεται ως μέλος 

συλλογικού οργάνου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, αν νοείται ο Γενικός 

Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η από 

28.3.2018 ΕΓΣΣΕ (ΠΚ 6/29.3.2018), η οποία υπεγράφη μεταξύ του ΣΕΒ, της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής 

Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) αφενός, και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας 

(ΓΣΕΕ) αφετέρου, είχε διάρκεια ισχύος από 1.1.2018 έως 31.12.2018. Μετά τη λήξη της, 

παρατάθηκε η ισχύς της μέχρι την 30η-6-2019,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 

άρθρου 9 του ν. 1876/1990, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4320/2015. Συνεπώς 

οι όροι της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ, πλην όσων έχουν κυρωθεί με νόμο, έπαψαν να ισχύουν από 

1.7.2019 με αποτέλεσμα την απουσία πλαισίου ρύθμισης των ελάχιστων  μη μισθολογικών 

όρων εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της  χώρας. Ως προς τη θητεία του 

ΔΣ του Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας: Υφίσταται επείγον πρόβλημα λόγω της 
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λήξης της πενταετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης 

και Διαιτησίας που συμπληρώθηκε την 29η.04.2019 και δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη 

συγκρότησή του λόγω της εγγενούς δυσκολίας της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία τελεί υπό προσωρινή 

Διοίκηση από την 17-04-2019. Αναφορικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης 

εργασίας: Με την προτεινόμενη διάταξη, επιχειρείται η συρρίκνωση του φαινομένου της 

αδήλωτης εργασίας, η οποία παραβιάζει βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, συνιστά 

επιβραδυντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της εθνικής  οικονομίας, νοθεύει τον υγιή 

ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και αποδυναμώνει το ασφαλιστικό σύστημα. 

Επιπλέον, με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται ένας μηχανισμός τροποποίησης της 

αρχιτεκτονικής του προστίμου που το συνδέει με τη συμπεριφορά του εργοδότη, με την 

εξεύρεση κινήτρων δημιουργίας θέσεων εργασίας με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Η 

σύνδεση της κύρωσης με την παροχή κινήτρων συμμόρφωσης του εργοδότη αποτελεί ένα 

νέο ισχυρό μηχανισμό παρέμβασης και περιορισμού της αδήλωτης εργασίας που στοχεύει 

στην καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Περαιτέρω, στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 4554/2018 προβλέπεται ότι σε περίπτωση επιβολής σε 

μία επιχείρηση, εκμετάλλευση ή άλλη εργασία,  από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕ.Π.Ε και 

του Ε.Φ.Κ.Α περισσοτέρων του ενός προστίμου για αδήλωτη εργασία  του ίδιου εργαζόμενου, 

που προκύπτουν από έλεγχο κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας,  η υποχρέωση καταβολής 

προστίμου ισχύει για την πράξη  επιβολής προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον 

εργοδότη. Ωστόσο, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ελλοχεύει ο κίνδυνος της εκ νέου επιβολής  

κυρώσεως για την ίδια παράβαση καθώς και της ενδεχόμενης  αλληλοεπικάλυψης  μεταξύ 

των ελεγκτικών μηχανικών του Σ.ΕΠ.Ε και του Ε.Φ.Κ.Α. Για τις διατάξεις περί ασφαλιστικών: 

Με την προτεινόμενη διάταξη, η προβλεπόμενη ρύθμιση περί μη χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ σε εργοδότες, οι οποίοι παρά το ότι υποβάλλουν 

κάθε μήνα ΑΠΔ, δεν καταβάλλουν όμως τις δηλούμενες σε αυτές εισφορές, δημιουργώντας 

νέες οφειλές κάθε μήνα,  αποσκοπεί στην καταπολέμηση των φαινομένων  της 

εισφοροδιαφυγής. Πρόκειται για εργοδότες οι οποίοι επικαλούμενοι οικονομική δυσπραγία 

αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων, και 

ειδικότερα της υποχρέωσης τους για πληρωμή των  εισφορών των εργαζομένων που 

απασχολούν, εκμεταλλευόμενοι το απρόσωπο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και 

υπονομεύοντας έτσι το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων. Για τη 

ρύθμιση περί ΑΠΔ Με την προτεινόμενη διάταξη, η προβλεπόμενη ρύθμιση περί μη χρήσης 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ σε εργοδότες, οι οποίοι παρά 

το ότι υποβάλλουν κάθε μήνα ΑΠΔ, δεν καταβάλλουν όμως τις δηλούμενες σε αυτές 

εισφορές, δημιουργώντας νέες οφειλές κάθε μήνα,  αποσκοπεί στην καταπολέμηση των 

φαινομένων  της εισφοροδιαφυγής. Πρόκειται για εργοδότες οι οποίοι επικαλούμενοι 

οικονομική δυσπραγία αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων, και ειδικότερα της υποχρέωσης τους για πληρωμή των  εισφορών των 

εργαζομένων που απασχολούν, εκμεταλλευόμενοι το απρόσωπο των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών και υπονομεύοντας έτσι το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης των 

εργαζομένων. Για τη διάταξη περί καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στο ν. 4611/2019: Η 

υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. ν. 4611/2019 αποτελείται από δύο στάδια. Ειδικά για τους 

αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος 

νόμου, προβλέπονται δύο στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Το πρώτο στάδιο 

περιλαμβάνει την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ενιαίου Φορέα 
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Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό των οφειλών του. 

Εφόσον το ποσό των οφειλών έχει υπολογιστεί και διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η υπαγωγή στην ρύθμιση ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, ήτοι η υποβολή της 

αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν 

αποσαφηνίζει σε ποιο στάδιο εξασφαλίζεται η θεμελίωση του δικαιώματος υπαγωγής και η 

κατοχύρωση της υπαγωγής στη ρύθμιση. Για την παράταση του αρ. 50 του ν. 4569/2018 

Υφίσταται συσσώρευση μεγάλου όγκου εκκρεμών ασφαλιστικών υποθέσεων, γεγονός που 

δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του «Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΦΚΑ) 

και του «Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ), καθώς 

τη συνέχιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Για την παράταση 

διάρκειας σύμβασης: Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας των υποκαταστημάτων του 

Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) απαιτείται η ηλεκτρονική διασύνδεση και 

επικοινωνία μεταξύ αφενός των υποκαταστημάτων όπου εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι 

και οι εργοδότες και αφετέρου των σημείων όπου είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα κάθε φορέα κοινωνικής ασφάλισης που 

ενσωματώθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α. Αναλυτικότερα και ειδικά σε σχέση με το δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ, το τ. 

ΙΚΑΕΤΑΜ είχε προχωρήσει στην υλοποίηση ενός πλήρους τηλεπικοινωνιακού δικτύου 

ευρείας ζώνης (WAN), το οποίο  κάλυπτε τις δικτυακές ανάγκες 206 κτιρίων του τ. ΙΚΑΕΤΑΜ 

και του ΕΟΠΥΥ. Η υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε επιτευχθεί με την 

δημιουργία δικτυακής υποδομής στα καταστήματα του τ. ΙΚΑΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, με την 

διασύνδεσή τους στο δίκτυο κορμού του υπάρχοντος αναδόχου μέσω κυκλωμάτων 

πρόσβασης κυριότητας του αναδόχου και στη συνέχεια με την οργάνωσή τους στο Ιδεατό 

Ιδιωτικό Δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ. Τα ανωτέρω ρυθμίζονται από την υπογραφείσα Σύμβαση Παροχής 

Υπηρεσιών (ΦΠΥ 33/12) μεταξύ Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ), Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ΟΤΕ Α.Ε., με τίτλο 

έργου: «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου 

(S.L.A.) Μετάδοσης Δεδομένων, Φωνής και Εικόνας Μέσω Ιδιωτικού Ιδεατού Δικτύου 

(IKANET), χρονικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης 

παράτασης των υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου Ομαλής Παραγωγικής Λειτουργίας για 

χρονικό διάστημα 12 μηνών μετά το πέρας των 24 μηνών». Βραχυπρόθεσμο στόχο αποτελεί 

η ενσωμάτωση των 206 σημείων του ΙΚΑΝΕΤ στο δημόσιο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», και ειδικότερα 

στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», λόγω έλλειψης χωρητικότητας στο υφιστάμενο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι». Ωστόσο το 

χρονικό διάστημα της χρήσης της προαίρεσης της ανωτέρω Σύμβασης του έργου ΙΚΑΝΕΤ 

λήγει στις 13/10/2019, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία 

(βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης) σε σημείο που να είναι δυνατή η εγκατάσταση 

Αναδόχου την 13/10/19. Επίσης το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αναμένεται να μπορεί να υποδεχθεί τα 

σημεία του ΕΦΚΑ μετά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται 

αναγκαία η παράταση της υφιστάμενης σύμβασης μέχρις ότου είτε εγκατασταθεί ο Ανάδοχος 

του νέου διαγωνισμού, είτε ενταχθούν τα σημεία που διασυνδέονται μέσω του ΙΚΑΝΕΤ στο 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Σε άλλη περίπτωση μετά την 13.10.2019 δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία των 

206 δομών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ. 

 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 
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Αναφορικά με τις διατάξεις για την αδειοδότηση κεραιών, με την προτεινόμενη 

τροποποίηση συμμορφώνεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του ν. 4313/2014  

με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων) και προστατεύονται τα έννομα αγαθά και η ιδιοκτησία των Δηλούντων. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.» στόχος είναι ηδιασφάλιση της αποτελεσματικής και απρόσκοπτης 

λειτουργίας της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και της 

προσαρμογής στα δεδομένα και στις απαιτήσεις της διεθνούς πρακτικής επιδιώκεται-στα 

πρότυπα φορέων των οποίων η λειτουργία δεν συνάδει με ανελαστικά πλαίσια- η θέσπιση 

ειδικών προβλέψεων, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η άρση περιορισμών που δεν 

ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις του φορέα και η απόδοση 

της απαιτούμενης ευελιξίας με τη δημιουργία ενός ειδικού νομικού πλαισίου λειτουργίας. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ στόχος της εν λόγω ρύθμισης είναι η κάλυψη της 

επιτακτικής  ανάγκης για πρόσβαση σε επικαιροποιημένες και εκτεταμένες πληροφορίες 

εμπορικής δημοσιότητας μέσω της ανάπτυξης τεχνολογιών και διαδικασιών που θα 

εφαρμοσθούν στο ΓΕΜΗ. Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται: 

1. Επιτάχυνση της καταχώρισης πράξεων, στοιχείων και δεδομένων στο ΓΕΜΗ. 

2. Ελαχιστοποίηση του ελέγχου νομιμότητας πράξεων σε ποσοστό άνω του 93%.  

3. Έλεγχος πληρότητας που πραγματοποιείται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς την 

παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα. 

4. Διασύνδεση με άλλα Μητρώα. 

5. Υλοποίηση της αρχής «Μόνον άπαξ».  

Αναφορικά με τις διατάξεις για την ένωση ιδιοκτήτων ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών, 

στόχος της διάταξης είναι η ρύθμιση των ζητημάτων της ΕΙΗΕΑ η οποία πλέον θα λειτουργεί 

ως σωματείο ώστε οι εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού να μην υπόκεινται σε έγκριση από τον 

εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό αλλά να τυγχάνουν του ελέγχου από τον αρμόδιο δικαστή ως 

προς το εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ΑΚ περί σωματείων που θα εφαρμόζονται εφεξής. 

Ορίζεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 

λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών. Επίσης 

εναρμονίζεται η διάταξη του  νόμου που αφορά στο ποσοστό της απαιτούμενης κατ’ 

εξαίρεση αυξημένης πλειοψηφίας για την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης επί 

ειδικών θεμάτων με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΑΚ. Προστίθενται συγκεκριμένες 

διατυπώσεις αναφορικά με την εγγραφή της ΕΙΗΕΑ στα βιβλία περί σωματείων που 

τηρούνται στο αρμόδιο δικαστήριο και την παρακολούθηση εφεξής της πορείας της με τη 

δημοσιότητα που προβλέπει ο ΑΚ για τα σωματεία, ορίζεται το περιεχόμενο Προοιμίου που 

θα τίθεται στο Καταστατικό της Ένωσης μετά την πρώτη τροποποίηση από την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος,  τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 

7Β του ν.1798/1951 με μετατροπή του αναφερόμενου ποσού από δραχμές σε ευρώ και 

καταργείται ως αλυσιτελής η διάταξη του άρθρου 13 του ν. 1798/1951 
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Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, σκοπούν στην αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 

προβλημάτων και στην  κατεύθυνση συγκρότησης  ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου για 

την παραγωγική ανάταξη της χώρας, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική 

συνοχή, το οποίο θα αξιοποιεί με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο το σύνολο διαθέσιμων πόρων  

τίθεται ένας διττός στόχος ως προς  τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ: 

Α. Η αύξηση των πόρων 

Κατά την περίοδο που διανύουμε, σύμφωνα και με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), το ΠΔΕ σταδιακά αναβαθμίζεται (τουλάχιστον 7 δις 

ευρώ ετησίως από το 2021) με ιδιαίτερη έμφαση στο εθνικό σκέλος.  

Β. Η κατοχύρωση της προγραμματικής διάστασης του εθνικού ΠΔΕ 

Αξιοποιώντας τις διεθνείς καλές πρακτικές και την εμπειρία από την υλοποίηση των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων το παρόν σχέδιο νόμου εισάγει μια πολύ σημαντική 

μεταρρυθμιστική τομή: το κανονιστικό πλαίσιο για τη θέσπιση ενός Εθνικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης (ΕΠΑ) καθώς και ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την κατάρτιση, τη 

διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχό του, προκειμένου οι πόροι του εθνικού 

σκέλους του ΠΔΕ να αξιοποιούνται στη βάση ενός μεσοπρόθεσμου προγραμματικού 

σχεδιασμού και σύμφωνα με τους στόχους του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου. Βασική αρχή 

του ΕΠΑ αποτελεί ο μεσοπρόθεσμος προγραμματικός σχεδιασμός, που θα συνδυάζεται  με 

τη διαμόρφωση  συνέργειας με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις σύμφωνα με τις αρχές 

της επικουρικότητας και της προσθετικότητας, που διέπουν την υλοποίηση της Πολιτικής 

Συνοχής της Ε.Ε. Στη βάση των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλαμβάνει κεντρικό συντονιστικό ρόλο για την κατάρτιση του 

ΕΠΑ, το οποίο θα αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, τους 

παραγωγικούς φορείς, τα υπουργεία και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ τα 

υπουργεία και οι Περιφέρειες θα έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης των δικών τους 

επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

Αυτό πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να αυξηθεί η γραφειοκρατία και με απλοποίηση των 

διαδικασιών εγκρίσεων και πολιτικών αποφάσεων, που σήμερα αποτελούν ένα τεράστιο 

εγχώριο πρόβλημα. 

Εν κατακλείδι, με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο και με στόχο την 

παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της 

χώρας.  

 

Αναφορικά με τις διατάξεις περί βιομηχανικών δραστηριοτήτων  και επιχειρηματικών 

πάρκων, και τις ρυθμίσεις για την Αττική, ο στόχος είναι η προσέλκυση επενδύσεων και η 

απλούστευση των διαδικασιών για τις ήδη υπάρχουσες παραγωγικές δραστηριότητες με 

σκοπό την ανάπτυξη της χώρας και την τόνωση της οικονομίας. Αναφορικά με τις διατάξεις 

για τα παίγνια, σκοπός του νομοσχεδίου είναι, αφενός, να διασφαλίσει συνθήκες ασφαλούς 

διαδικτυακής παικτικής δραστηριότητας στην ελληνική επικράτεια, και αφετέρου,  να 

βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά διαδικτυακών τυχερών 
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παιγνίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, και να το καταστήσει 

ανταγωνιστικό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Αναφορικά με τις διατάξεις των εργασιακών: Συλλογικές εργασιακές σχέσεις: Η 

προτεινομένη ρύθμιση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συστάσεις της Επιτροπής Ειδικών 

Εμπειρογνωμόνων του έτους 2016 και εναρμονιζόμενη με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης από τις εθνικές και τοπικές 

ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, κατόπιν διαβούλευσης και 

συναπόφασης των κοινωνικών εταίρων για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, 

όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα, όπως κατεξοχήν 

επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας  

ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανση. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η 

καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών από τον εργοδότη στον 

εργαζόμενο, πέραν των 2 μηνών, να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων 

εργασίας, ανεξαρτήτως της αιτίας καθυστέρησης. Για το μητρώο συνδικαλιστικών 

οργανώσεων: Άμεσο στόχο αποτελεί η αξιόπιστη διασφάλιση της πληρότητας και διαφάνειας 

σε σχέση με την ταυτότητα και την αντιπροσωπευτική δυνατότητα των οργανώσεων των 

κοινωνικών εταίρων, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εμπέδωση της 

αποτελεσματικότητας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εφαρμογής των όρων των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους εξής λόγους : 

α) επιτρέπει σε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων και οργάνωση εργοδοτών να 

γνωρίζει αμέσως την νομική ταυτότητα του φορέα που καλεί σε συλλογική διαπραγμάτευση 

σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1876/1990, ζητώντας στοιχεία από το αντίστοιχο Μητρώο, 

β) συμβάλλει στην ταχεία και ασφαλή διάγνωση της αντιπροσωπευτικότητας των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων με το αριθμητικό κριτήριο της παραγράφου 

2 του άρθρου 6 του Ν.1876/1990 , 

γ) διευκολύνει την ασφαλή διάγνωση του πλήθους των εργαζομένων που απασχολούνται 

από της επιχειρήσεις δεσμευόμενης εργοδοτικής οργάνωσης για την διάγνωση του 

αριθμητικού κριτηρίου κάλυψης εργαζομένων της επέκταση κλαδικής ή 

ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης. 

Δ) συμβάλλει στη διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων των οργανώσεων, ειδικά αν 

χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους . 

Για τη συρροή συλλογικών ρυθμίσεων: Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης  είναι ο 

εκσυγχρονισμός της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, αλλά 

εξαιτίας του υψηλού ποσοστού  ανεργίας σε όλη τη χώρα, καθίσταται αδήριτη ανάγκη να 

προβλεφθεί ειδική εξαίρεση που να διευκολύνει τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 

σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή 

παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης 

προκειμένου να επιτευχθεί διάσωση αυτών και διατήρηση των θέσεων εργασίας. Για την 

επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ως 

προϋπόθεση α) η υποβολή αίτησης για επέκταση από οποιοδήποτε από τα δεσμευόμενα 

μέρη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, β)τεκμηριωμένη βεβαίωση της 
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αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ότι η συλλογική ρύθμιση δεσμεύει ήδη εργοδότες που 

απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του 

επαγγέλματος  και γ) διαβούλευση αυτών ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας για 

την αναγκαιότητα της επέκτασης, τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 

τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την απασχόληση. 

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι το αριθμητικό κριτήριο κάλυψης εργαζομένων για την 

επέκταση συλλογικής σύμβασης θα προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Εργοδοτικών 

Οργανώσεων, που θα δημιουργηθεί. Κατ’ αυτό τον  τρόπο διασφαλίζεται η τήρηση της 

ελευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατά τη διαδικασία της επέκτασης με 

απόφαση της δημόσιας αρχής. 

Για την διαιτησία: Η αρμόδια επιτροπή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας συνέστησε στην 

Ελληνική Κυβέρνηση τη λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η μονομερής 

προσφυγή στη διαιτησία θα επιτρέπεται μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις και να 

διασφαλιστεί ότι το κράτος θα απέχει από κάθε παρέμβαση που θα περιορίζει το δικαίωμα 

σε ελεύθερη και οικειοθελή συλλογική διαπραγμάτευση (εξέταση στο  πλαίσιο των  ΔΣ 98 και 

154 ( Individual Case (CAS) – Discussion: 2018, Publication: 107th ILC session (2018) Direct 

Request (CEACR) – (Observation CEACR adopted 2018 published 108th ILC (session 2019). 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ειδικών Εμπειρογνωμόνων δεν διατύπωσε σύσταση και 

περιορίστηκε στην επισήμανση ότι η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία πρέπει να είναι 

«έσχατη λύση» και ότι το ισχύον σύστημα πρέπει να επαναξιολογηθεί («Recommendation 

Experts Group for the review of the Greek Labour Market Institutes»,  27 September 2016,  

σελ 26-29 3. Extension of Collective Agreements  και Recommendation 10 σελ 44-45). 

Προσέτι, στόχος της παρ.2 του άρθρου 22 του Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων 

Εργασίας 98 και 154, των Συστάσεων 92 και 163 και του άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη είναι η προστασία του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης και η προώθηση 

της ελεύθερης και εκούσιας συλλογικής διαπραγμάτευσης και ως εκ τούτου η διαιτησία 

πρέπει να έχει επικουρικό χαρακτήρα και να λειτουργεί ως έσχατο μέσο επίλυσης συλλογικής 

διαφοράς. 

Για τις ατομικές σχέσεις εργασίας: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η 

καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών από τον εργοδότη στον 

εργαζόμενο, πέραν των 2 μηνών, να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων 

εργασίας, ανεξαρτήτως της αιτίας καθυστέρησης. Για την προστασία των εργαζομένων 

μερικής απασχόλησης: Η προτεινόμενη διάταξη, η οποία ορίζει ότι  η εκ μέρους του μερικώς 

απασχολούμενου πρόσθετη εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 

και την συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζόμενου με 

πλήρη απασχόληση αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα απέναντι σε οποιαδήποτε τυχόν 

υπερωριακή απασχόληση και καταστρατήγηση  της φύσης της μερικής απασχόλησης. Ο 

εργοδότης προκειμένου να αποφύγει την  καταβολή της προσαύξησης του δώδεκα τοις εκατό 

(12%) επί της  τυχόν παρεχόμενης πρόσθετης εργασίας, θα παρακινηθεί είτε να καταρτίσει  

σύμβαση μερικής απασχόλησης με τον εργαζόμενο στην  οποία θα αποτυπώνονται οι 

πραγματικές ώρες εργασίας, είτε θα  προβεί στη σύναψη σύμβασης πλήρους απασχόλησης 

με τον εκάστοτε εργαζόμενο. Για το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Προκειμένου να εκσυγχρονισθεί και να 

αναβαθμισθεί το Πληροφορικό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 
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Κοινωνικών Υποθέσεων, καταχωρείται και η απασχόληση με συμβάσεις ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών και εργοσήμου. Για τους εργαζομένους του ΗΒ: Με την προτεινόμενη διάταξη 

ρυθμίζεται το δικαίωμα και η δυνατότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο 

Ηνωμένο Βασίλειο να προβαίνουν σε απόσπαση εργαζομένων στο έδαφος της Ελλάδας για 

μία μεταβατική περίοδο, με εφαρμογή του ίδιου θεσμικού πλαισίου που ισχύει για τις 

επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος 

που έχει υπογράψει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δεν είναι μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την παράταση της ΕΓΣΣΕ Επειδή η εθνική  συλλογική σύμβαση 

εργασίας  καθορίζει τους ελάχιστους  μη μισθολογικούς όρους εργασίας και επειδή  οι όροι 

της από 28.3.2018 ΕΓΣΣΕ, πλην όσων έχουν κυρωθεί με νόμο, έπαψαν να ισχύουν από 

1.7.2019, κρίνεται αναγκαία η δια τυπικού νόμου και με αναδρομική ισχύ παράταση της 

χρονικής ισχύος της ανωτέρω ΕΓΣΣΕ έως τη σύναψη νέας και όχι πέραν της 31ης/12/2019. Για 

το ΔΣ του Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας: Η προτεινόμενη ρύθμιση επιφέρει 

την συνέχιση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε συγκροτηθεί με την υπ` 

αριθμ. 10650/Δ1.1956/ 9.4.2014 (ΥΟΔΔ 233/29-04-2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έως την 31 η.12.2019. Για τις κυρώσεις 

περί αδήλωτης εργασίας: Με την προτεινόμενη διάταξη καθιερώνεται πέραν της επιβολής 

του προστίμου των 10.500 ευρώ η υποχρέωση επανελέγχου εντός χρονικού διαστήματος 

δώδεκα μηνών. Η υιοθέτηση υποχρεωτικού επανελέγχου στοχεύει στην αποτροπή της 

ενδεχόμενης βλάβης την οποία θα υφίστανται οι εργαζόμενοι εξαιτίας της ενδεχόμενης νέας 

υποτροπής, καθώς ο εργοδότης θα υποβάλλεται σε ενδελεχή και συστηματικό έλεγχο. 

Περαιτέρω, ισχυροποιείται η θέση του αδήλωτου εργαζόμενου και ενισχύεται η βιωσιμότητα 

των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μέσα από ένα πλέγμα συστηματικών ελεγκτικών 

μηχανισμών που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν την ανασφάλιστη εργασία. 

Τέλος, επιταχύνεται και εναρμονίζεται η διαδικασία προσφυγής κατά της πράξης επιβολής 

προστίμου με τις κείμενες διατάξεις του  Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για το δικαίωμα 

έκπτωσης: Με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται ευχερέστερη η μετατροπή των θέσεων 

ανασφάλιστης εργασίας σε θέσεις πλήρους απασχόλησης με ασφαλιστική κάλυψη. Μέσα 

από την υιοθέτηση κινήτρων και μηχανισμών ελέγχου καθίσταται εφικτή η ένταξη τους στο 

σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Για την καταβολή προστίμου και το μητρώο: Με την 

προτεινόμενη διάταξη προστίθεται δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 7 του ν.4554/2018 η 

οποία θεσπίζει  ένα νέο μέτρο το οποίο αποσκοπεί στην καταπολέμηση του φαινομένου της 

αδήλωτης εργασίας και  στο δραστικό περιορισμό της συστηματικής παραβίασης  της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία ενός 

ηλεκτρονικού μητρώου στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά όλες εκείνες οι επιχειρήσεις 

οι οποίες, κατόπιν ελέγχου, θα διαπιστώνεται ότι  τελούν παραβάσεις που αφορούν στην 

αδήλωτη εργασία. Μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του 

Σ.ΕΠ.Ε και του Ε.Φ.Κ.Α συστηματοποιείται το ελεγκτικό έργο, εφόσον όλες οι εμπλεκόμενες 

αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες συλλέγουν και διαθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία των ελέγχων 

τους προκειμένου να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι  επιχειρήσεις ή εργοδότες που 

έχουν παραβατική συμπεριφορά συμβάλλοντας στη συνολική χαρτογράφηση της αδήλωτης 

εργασίας.  Παράλληλα, μέσα από τη συλλογή στοιχείων ελέγχου από όλες τις   αρμόδιες 

ελεγκτικές  υπηρεσίες επιχειρείται να διαμορφωθεί η συνολική εικόνα της συμμόρφωσης και 

της απόδοσης των ελέγχων, εντοπίζοντας τις επιχειρήσεις ή τους εργοδότες που αρνούνται 
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να συμμορφωθούν, ώστε να δημιουργηθεί ένας ασφαλής μηχανισμός αποτροπής των 

παραβάσεων και επίτευξης της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων μέσα από την 

έρευνα, τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες που 

παραβιάζουν την ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία. Για τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις η 

προτεινόμενη διάταξη,  εφαρμοζόμενη κυρίως σε εργοδότες που έχουν μεγάλες ως επί των 

πλείστων και μη ρυθμισμένες οφειλές, στοχεύει στην αποτροπή της ενδεχόμενης βλάβης την 

οποία θα υφίστανται οι εργαζόμενοι εξαιτίας της οικονομικής αδυναμίας των εργοδοτών να 

καταβάλλουν τις αναλογούσες εισφορές. Με την προτεινόμενη όμως διάταξη προβλέπεται 

ότι   οι Α.Π.Δ.  που δεν θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά, θα  μπορούν παρ’ ολ’ αυτά να 

υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια  υπηρεσία του ΕΦΚΑ και ο 

εργοδότης θα υποβάλλεται σε ενδελεχή έλεγχο, έτσι ώστε το μέτρο αυτό να μην καταλήξει 

σε βάρος των εργαζομένων. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται με 

αυτές αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώριση των ΑΠΔ που υποβάλλονται με ψηφιακό – 

μαγνητικό. Προβλέπεται όμως κατ’ εξαίρεση κατά τις δύο πρώτες υποβολές η δυνατότητα 

καταχώρισης ΑΠΔ περισσότερων μισθολογικών περιόδων με καταβολή μέρους των 

εισφορών, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο βλάβης των εργαζομένων σε 

περίπτωση οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη να καταβάλει τις εισφορές πολλών 

μισθολογικών περιόδων ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής. Για την καταληκτική 

ημερομηνία υπαγωγής στο ν. 4611/2019 Με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι ως 

προς την διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, ειδικά για τους 

αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος 

νόμου, προβλέπονται δύο στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Το πρώτο στάδιο 

περιλαμβάνει την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό των οφειλών του. 

Εφόσον το ποσό των οφειλών έχει υπολογιστεί και διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η υπαγωγή στην ρύθμιση ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, ήτοι η υποβολή της 

αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑΟ. 

Η παρούσα διάταξη ρυθμίζει ότι η 30η Σεπτεμβρίου 2019, η οποία έχει οριστεί ως 

καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, αφορά στην υποβολή και μόνο της αίτησης 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), 

προκειμένου εν συνεχεία να υπολογιστεί το ποσό των οφειλών. Ως υποβολή αιτήματος για 

τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση και διόρθωση των 

ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και σε κάθε 

περίπτωση χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών.  

Για την παράταση του άρθρου 50 ν.4569/2018, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του 

άρθρου 50 του ν.4569/2018 για την έκδοση κάθε  απόφασης μετάταξης ή απόσπασης 

υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του «Ενιαίου Ταμείου 

Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) απαιτείται η προηγούμενη 

σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης το αργότερο μέχρι την 31η.12.2019. Για την παράταση διάρκειας σύμβασης:  

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της από 14.04.16 (αριθ. 

πρωτ. σύμβασης 9/16) διοικητικής σύμβασης που αφορά στη «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων 
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φωνής και εικόνας μέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ)», με απόφαση του Διοικητικού 

συμβουλίου του ΕΦΚΑ, είτε έως την ενεργοποίηση του νέου δικτύου εντός έξι μηνών από την  

υπογραφή της σχετικής σύμβασης ύστερα από την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής 

διαδικασίας για τη δημιουργία του νέου δικτύου του ΕΦΚΑ (ΕΦΚΑΝΕΤ) και την έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας (ζεύξη σημείων) για το σύνολο των σημείων εφαρμογής του, είτε 

έως την  ένταξη του φορέα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ οπότε και λύεται αυτοδικαίως. Για τους 

ισολογισμούς ΕΦΚΑ: Με την προτεινόμενη διάταξη ο ΕΦΚΑ υποχρεούται πλέον να 

δημοσιεύει όλους τους ισολογισμούς, είτε παλιότερους που δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα, 

είτε μελλοντικούς, οι οποίοι θα καθίστανται πλέον ευρέως γνωστοί. Με την προτεινόμενη 

διάταξη διασφαλίζεται ότι θα απεικονίζεται η πραγματική εικόνα της χρηματοοικονομικής 

πληροφορίας και θεσπίζεται η υποχρέωση και ευθύνη για την παροχή πιστής και ειλικρινούς 

απεικόνισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Τέλος, για τους προϊσταμένους ΕΦΚΑ: Με 

την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται ότι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων 

επιλέγονται και τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων εξαιρουμένης της Γενικής 

Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην οποία προΐσταται υπάλληλος του 

κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής αφενός σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα και επιπλέον ορίζεται ως τυπική προϋπόθεση η τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε 

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, λόγω της απαιτούμενης εξειδίκευσης και εμπειρίας για τη διαχείριση 

ασφαλιστικών θεμάτων. 

 

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα 

και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της 

επιρροής. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την αδειοδότηση των κεραιών, η εν λόγω ρύθμιση επηρεάζει 

άμεσα όλες τις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε δηλώσεις στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) και τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως 

νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών. Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», επηρεάζουν το προσωπικό αυτής. Αναφορικά 

με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, οι οικονομικές μονάδες που επηρεάζονται από την ρύθμιση 

είναι το σύνολο των εταιρικών μορφών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

(κεφαλαιουχικές και μη), τα υποκαταστήματα αλλοδαπής (ευρωπαϊκά ή τρίτης χώρας), οι 

ατομικές επιχειρήσεις καθώς και μορφές που μέχρι σήμερα δεν ήταν εγγεγραμμένες στο 

ΓΕΜΗ (περίπου 805.000 ενεργές επιχειρήσεις). Εκτός από τα ανωτέρω οφέλη που θα 

αποκομίσουν οι επιχειρήσεις- οι οποίες θα λειτουργούν πλέον σε ένα πιο συγκεκριμένο 

ομοιόμορφο και ενιαίο πλαίσιο υποβολής πράξεων, στοιχείων και δεδομένων, αναμένεται 

να ωφεληθούν επίσης,οι μέτοχοι κα οι συναλλασσόμενοι με τις εν λόγω εταιρείες 

(προμηθευτές, Τράπεζες, πελάτες, υποψήφιοι επενδυτές), δεδομένου ότι  ο οποιοσδήποτε 

τρίτος έχει έννομο συμφέρον, θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε έγκαιρες και έγκυρες 

πληροφορίες, σχετικά με την εμπορική δημοσιότητα των εταιρειών αυτών. Αναφορικά με τις 

διατάξεις για την ένωση ιδιοκτήτων ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών, η εν λόγω ρύθμιση 

επηρεάζει άμεσα τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών καθώς 

αλλάζει την λειτουργία της ενώσεως, καθιστώντας την Σωματείο το οποίο θα  ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  Αστικού Κώδικα. Για το ΕΠΑ, τα οφέλη του ολοκληρωμένου 

αναπτυξιακού σχεδιασμού μέσω της πολλαπλασιαστικής δράσης των Δημοσίων Επενδύσεων 
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διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας και επηρεάζουν θετικά όλες τις κοινωνικές και 

οικονομικές οντότητες και ομάδες.  

Αναφορικά με τις διατάξεις περί βιομηχανικών δραστηριοτήτων, και τις ρυθμίσεις για την 

Αττική, αφορούν τις βιομηχανικές δραστηριότητες στο σύνολό τους και τους Οργανωμένους 

Υποδοχείς δραστηριοτήτων. Αναφορικά με τις διατάξεις για τα παίγνια, η αξιολογούμενη 

ρύθμιση επηρεάζει αφενός, τους παίκτες και χρήστες των υπηρεσιών διαδικτυακών 

παιγνίων, βελτιώνοντας τις συνθήκες και αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών 

αυτών, και αφετέρου τις επιχειρήσεις, υφιστάμενες και νέες,  οι οποίες επιθυμούν να 

αδειοδοτηθούν για την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακών παιγνίων στην ελληνική 

επικράτεια.  

Αναφορικά με τις διατάξεις περί εργασιακών: Για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις: Σκοπός 

της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να διευκολύνει την προσαρμογή των ευρείας εφαρμογής 

συλλογικών συμβάσεων, όπως είναι οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές στις ειδικές 

συνθήκες ανταγωνιστικότητας και λειτουργίας επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στους μισθολογικούς και λοιπούς όρους τους. Με την προτεινόμενη ρύθμιση 

διευρύνεται το πεδίο επιλογών των κοινωνικών εταίρων να διαμορφώνουν, μέσω των 

ελευθέρων συλλογικών διαπραγματεύσεων,  ειδικούς όρους αμοιβής και εργασίας για τους 

εργαζομένους των επιχειρήσεων που οι ειδικές συνθήκες λειτουργίας τους ή οικονομική τους 

κατάσταση ενδέχεται να μην τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στους γενικούς όρους των 

τοπικών ή εθνικών ομοιοεπαγγελματικών και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Ειδικά για 

τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όπως 

κατεξοχήν επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής 

διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης η προτεινόμενη ρύθμιση τονώνει 

την εθνική οικονομία, διασώζοντας τις επιχειρήσεις αυτές και τις θέσεις εργασίας αυτών, 

μέχρι την οικονομική ανάκαμψή τους. Για το μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων: Στο 

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και ενώσεων προσώπων εργαζομένων 

και Οργανώσεων Εργοδοτών εγγράφονται υποχρεωτικά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

εργαζομένων και οι οργανώσεις εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας ή αυτές που ορίζουν εκπροσώπους τους στα όργανα διοίκησης των 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορέων καθώς και 

σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί αξιόπιστη διασφάλιση της πληρότητας και διαφάνειας 

σε σχέση με την ταυτότητα και την αντιπροσωπευτική δυνατότητα των οργανώσεων των 

κοινωνικών εταίρων, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εμπέδωση της 

αποτελεσματικότητας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εφαρμογής των όρων των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Επιπροσθέτως, θα διευκολυνθεί η συμμετοχή των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων και ενώσεων προσώπων εργαζομένων και οργανώσεων εργοδοτών στη λήψη 

αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και  των λοιπών οργάνων διοίκησης, 

συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί κήρυξης απεργίας (σύμφωνα με της όρους του 

ν. 1264/1982), καθώς θεσπίζεται δυνατότητα λήψης και με ηλεκτρονική ψήφο, με όρους που 

διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη μυστικότητα, όπως θα ορίζεται στο καταστατικό της. Για 

τη συρροή συλλογικών ρυθμίσεων: Με την προτεινόμενη διάταξη: (α) διατηρείται ο κανόνας 
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της μη εφαρμογής της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης μεταξύ ομοιοεπαγγελματικών 

έναντι των κλαδικών και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων, (β) εισάγεται η 

δυνατότητα εξαίρεσης συγκεκριμένων επιχειρήσεων από την εφαρμογή της αρχής της 

ευνοϊκότερης ρύθμισης κατά την συρροή κλαδικής και επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης 

ως προς συγκεκριμένους όρους της, εφόσον οι κλαδικές οργανώσεις το έχουν συμφωνήσει , 

και (γ) αποκλειστικά και μόνον αν δεν υπάρχει  τέτοια συμφωνία, εισάγεται η υποχρεωτική 

εξαίρεση από την ως άνω αρχή, ειδικά, των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή 

πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης. Για την επέκταση 

συλλογικών ρυθμίσεων, Εξαιτίας της ευρύτητας της έκτασης εφαρμογής των συλλογικών 

ρυθμίσεων που είναι δεκτικές επέκτασης, όπως και στην περίπτωση της συρροής, 

προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης αυτών, αλλά  με εισαγωγή εξαιρέσεων από την 

εφαρμογή συγκεκριμένων όρων ή του συνόλου της επεκτεινόμενης συλλογικής σύμβασης 

για επιχειρήσεις που οι οικονομικές της δυνατότητες δεν το επιτρέπουν, ήτοι για 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε 

καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού 

συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης. Οι εξαιρέσεις αυτές εναρμονίζονται με τις 

προβλέψεις της παραγράφου 2.3 αυτού του άρθρου, ώστε η επέκταση των συλλογικών 

συμβάσεων να συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης και ολιστικής οικονομικής 

ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή και ταυτοχρόνως με διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων 

εργασίας. Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για της συλλογικές συμβάσεις εργασίας όσο και για τις 

διαιτητικές αποφάσεις. Για την επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία: Καθίσταται 

αδήριτη ανάγκη  η ερμηνεία του Συντάγματος και η θέση της Πολιτείας επί του θεσμού να 

έχουν ως άμεσο στόχο την προάσπιση της ελευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 

εναρμονίζοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με της συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας. 

Εκτός τούτου, πρέπει να αποφευχθεί η παρέλκυση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης 

προκειμένου να μην αφήνονται εργαζόμενοι, χωρίς την προστασία της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας. 

Πέραν του ότι αυτό δέχεται η υπ’ αριθ. 2307/2014 απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας,  παράλληλα συνάδει με  το θεμιτό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής περί 

προαγωγής του διαλόγου και των συμφωνιών στους εργασιακούς χώρους προκειμένου να 

επιτευχθεί εργασιακή ειρήνη και ανάταξη της οικονομίας.  Αυτό, δε, καθίσταται αδήριτη 

ανάγκη, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του κοινωνικού 

συνόλου.Κατά συνέπεια, ο θεσμός της διαιτησίας θα λειτουργεί πραγματικά επικουρικά 

προς τη συλλογική αυτονομία, ως έσχατο μέσο επίλυσης της διαφοράς. Για τις ατομικές 

εργασιακές σχέσεις: Τίθεται  απώτατο χρονικό όριο  πέραν του οποίου, η καθυστέρηση των 

δεδουλευμένων αποδοχών θα συνιστά αυτοδικαίως βλαπτική και μονομερή  τροποποίηση 

των όρων εργασίας, κατ΄ αθέτηση της εργασιακής σύμβασης από τον εργοδότη. Ως εκ 

τούτου, με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται η ανασφάλεια δίκαιου που δημιουργούσε ο 

όρος «αξιόλογη». Για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης, συνεπώς 

απώτεροι στόχοι της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να μην υποκαθίσταται  η πλήρης 

απασχόληση από την μερική απασχόληση  και να  αποτυπώνονται στη σύμβαση μερικής 

απασχόλησης οι πραγματικές ώρες  απασχόλησης,  όπως αυτές παρέχονται κατά τον συνήθη 
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τρόπο. Για την αναβάθμιση του ρόλου του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη 

και πληρέστερη χαρτογράφηση και απεικόνιση της απασχόλησης, καθώς πλέον θα 

καταχωρούνται και οι συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών και εργοσήμου Για την άρση 

αβεβαιότητας των αποσπασμένων στην Ελλάδα εργαζομένων επιχειρήσεων, στόχος της 

διάταξης είναι η ομαλή μετάβαση των εν λόγω επιχειρήσεων και εργαζομένων στο νέο 

καθεστώς που θα δημιουργηθεί, εάν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου γίνει χωρίς 

συμφωνία. Για τα ζητήματα λειτουργίας συλλογικών οργάνων Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου  στην κείμενη νομοθεσία ή στις κατ΄ εξουσιοδότηση 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αναφέρεται ως μέλος συλλογικού οργάνου ο Γενικός 

Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ως εκ τούτου θα επιτευχθεί εύρυθμη 

λειτουργία των οικείων συλλογικών οργάνων στο πλαίσιο της συνεχούς δράσης της 

Διοίκησης. Για την παράταση ισχύος της από 28.03.2018 Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας, με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η πλήρης κανονιστική ισχύς 

των μη μισθολογικών όρων εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, 

συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που προσελήφθησαν μετά την 30ή- 6-2019, προκειμένου 

να υπαχθούν στο κανονιστικό πλαίσιο της από 28-3-2019 ΕΓΣΣΕ μέχρις ότου να συναφθεί νέα. 

Για την παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Μεσολάβησης και Διαιτησίας, με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται μεταβατικά το 

επείγον πρόβλημα της λήξης της πενταετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας που συμπληρώθηκε την 29-04-2019 και δεν 

κατέστη δυνατή η έγκαιρη συγκρότησή του λόγω της εγγενούς δυσκολίας της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία 

τελεί υπό προσωρινή Διοίκηση από την 17-04-2019. Για τα μέτρα για την αντιμετώπισης της 

αδήλωτης εργασίας, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η συνολική ενίσχυση  και  

συστηματοποίηση της ελεγκτικής δράσης και ως εκ τούτου θα αντιμετωπισθούν 

αποτελεσματικά, τυχόν φαινόμενα υποτροπής των επιχειρήσεων ή εργοδοτών είχαν 

παραβατική συμπεριφορά. Παράλληλα, μέσω της θέσπισης του χρονικού διαστήματος 

δώδεκα (12) μηνών, εντός του οποίου καθίσταται υποχρεωτικός ο επανέλεγχος ώστε να 

διαπιστωθεί η συμμόρφωση στη νομιμότητα αποτρέπονται με αποτελεσματικό τρόπο 

φαινόμενα νέων παραβάσεων και δημιουργούνται ισχυρά αντικίνητρα προκειμένου να 

επιτευχθεί η συμμόρφωση των παραβατικών επιχειρήσεων και εργοδοτών. Για το δικαίωμα 

και τις προϋποθέσεις έκπτωσης, η προτεινόμενη διάταξη, έχοντας ως πυρήνα της την 

σύνδεση της παράβασης με τη συμπεριφορά του εργοδότη, στοχεύει να δώσει  κίνητρο αλλά 

και μία, μοναδική ευκαιρία σε όλες εκείνες τις παραβατικές επιχειρήσεις και εργοδότες να 

προχωρήσουν στην πρόσληψη των αδήλωτων εργαζομένων τους,  προκειμένου να τύχουν 

εκπτώσεως στο ήδη  επιβληθέν σε βάρος τους πρόστιμο. Επιπροσθέτως, η ρύθμιση αυτή, η  

οποία λογίζεται ως ένα «μέτρο επαναφοράς» στη νομιμότητα, ισχυροποιείται η θέση του 

αδήλωτου εργαζόμενου, ενισχύεται η απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώματα και δημιουργούνται συνθήκες σταθερής απασχόλησης των μισθωτών. Με τη 

βοήθεια του μητρώου θα εντοπίζεται τυχόν  υποτροπή, μετά τη διενέργεια του πρώτου 

ελέγχου, των παραβατικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ακολουθήσει επιβολή 

επαυξημένων ποινών. Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην 

ολοκληρωμένη καταγραφή της παραβατικότητας στον τομέα της αδήλωτης εργασίας έτσι 

ώστε να εξάγονται τεκμηριωμένα συμπεράσματα αναφορικά με αυτήν προκειμένου κατόπιν 

ανάλυσης να συμβάλλουν στον  προγραμματισμό της δράσης και την ενίσχυση της 
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αποτελεσματικότητας όλων των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών καθώς και για την 

περαιτέρω χάραξη στρατηγικής καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Επιπρόσθετα, με 

την παρούσα διάταξη ορίζεται ότι η καταγραφή στο μητρώο αδήλωτης εργασίας 

συνεπάγεται αποκλεισμό των παραβατικών επιχειρήσεων από την δυνατότητα υπαγωγής 

τους  σε ευνοϊκές φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, δημιουργώντας ένα πολλαπλό 

μηχανισμό κινήτρων και αντικινήτρων. Για τις ασφαλιστικές διατάξεις, με την προτεινόμενη 

διάταξη εξασφαλίζεται ο ακριβής προσδιορισμός των οφειλών των εργοδοτών, οι οποίες 

απορρέουν από την μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών  προς τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης ενισχύοντας τη βιωσιμότητά και την οικονομική  δραστηριότητα των Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης  και  παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη στρατηγικών εισφοροδιαφυγής. 

Για την Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, Με την 

προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζεται η θεμελίωση του δικαιώματος και κατοχυρώνεται η 

υπαγωγή στην ρύθμιση, ήδη κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, με μόνη την υποβολή 

αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, όπως ως άνω ερμηνεύεται, μέχρι και την 

30η Σεπτεμβρίου 2019.Επιπροσθέτως, ενισχύεται η δυνατότητα υπαγωγής στην εν λόγω 

ρύθμιση όλων των οφειλετών με την επίλυση διαδικαστικών και τεχνικών προβλημάτων. Με 

την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΕΑΠ, 

προκειμένου να καθίσταται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική  η εξυπηρέτηση και η 

ικανοποίηση των αιτημάτων των ασφαλισμένων. Η παράταση αυτή παρέχεται για το 

απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση του συμβατικού 

προγράμματος και πάντως όχι μεταγενέστερα από την 30.06.2020, κατά την οποία επίσης 

επέρχεται αυτοδίκαια λύση, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία των 206 δομών του 

τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ και μετά την 13.10.2019. Για την υποχρέωση κατάρτισης 

ισολογισμών ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων, στόχος της προτεινόμενης διάταξης είναι μέσω της 

δημοσίευσης α) των εκκρεμών ισολογισμών των τελευταίων τριών ετών, β) των εκκρεμών 

ισολογισμών όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών 

για τα έτη που ανάγονται στην χρονική περίοδο προ της ένταξης τους και γ) των ισολογισμών 

από το έτος 2020 και εφεξής και για κάθε επόμενη χρήση  το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 

του επόμενου έτους κάθε χρήσης  να αποκατασταθεί το έλλειμα διαφάνειας και να 

διευκολυνθεί η άντληση χρήσιμων πληροφοριών επί των οικονομικών στοιχείων. Για τις 

ρυθμίσεις επιλογής προϊσταμένων ΕΦΚΑ, Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η 

εναρμόνιση του π.δ. 8/2019 με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ώστε η επιλογή να γίνεται κατά τις 

διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα με απώτερο στόχο η διαδικασία επιλογής να γίνει 

περισσότερο αντικειμενική και αξιοκρατική. 

 

1.4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

«άλλης διάταξης. 

Για τις διατάξεις των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, των επιχειρηματικών πάρκων και την 

κατάργηση της κατηγοριοποίησης της όχλησης, αρμόδιες υπηρεσίες είναι η Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και οι περιφερειακές 

υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων. 

Για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις, αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της 

προτεινόμενης διάταξης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
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Υποθέσεων.  Για το Μητρώο, αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της προτεινόμενης 

διάταξης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για τη 

συρροή συλλογικών ρυθμίσεων, αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της προτεινόμενης 

διάταξης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  Για την 

επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων, αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της προτεινόμενης 

διάταξης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την 

επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία, αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της 

προτεινόμενης διάταξης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Για τις ατομικές εργασιακές 

σχέσεις, σχετικά με τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης, 

αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ. Για την 

αναβάθμιση του ρόλου του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην καταγραφή της εργασίας και της απασχόλησης, 

αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την άρση αβεβαιότητας των 

αποσπασμένων στην Ελλάδα εργαζομένων επιχειρήσεων, αρμόδιες υπηρεσίες για την 

εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τα ζητήματα λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιες υπηρεσίες 

για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την παράταση ισχύος της από 28.03.2018 Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της προτεινόμενης 

διάταξης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την 

παράταση της θητείας των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Μεσολάβησης και Διαιτησίας, αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της προτεινόμενης 

διάταξης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του 

Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Για τα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

Αδήλωτης Εργασίας, αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι 

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.  Για 

το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις έκπτωσης, αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης 

διάταξης είναι οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Για την καταβολή προστίμου και μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία, 

αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του 

ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Για τις εξουσιοδοτικές 

διατάξεις, αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι υπηρεσίες του 

ΕΦΚΑ, του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Για τις 

ασφαλιστικές διατάξεις, αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι 

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΚΕΑΟ και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Για 

την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, αρμόδιες για την 

εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. Αρμόδιες 

για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΕΑΠ και 

του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την παράταση διάρκειας σύμβασης 

αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (τέως) 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Για τις Ρυθμίσεις 
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Επιλογής Προϊσταμένων ΕΦΚΑ, αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης 

είναι οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

2. Καταλληλότητα 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή 

παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα 

προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την αδειοδότηση κεραιών, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), που ισχύει σε όλη την ΕΕ, έχει 

θέσει αυστηρά κριτήρια για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για τη διοικητική δικαιοσύνη, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 

δύνανται να επιτευχθούν μόνο μέσω της νομοθετικής οδού και όχι μέσω άλλης ρύθμισης 

κανονιστικής φύσης. Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 

και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται εκ του γεγονότος 

ότι η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου», αποτελεί μία ειδική 

περίπτωση φορέα του Δημοσίου, αντιμετωπιστήκαν κατά το παρελθόν με σειρά ειδικών 

διατάξεων (ενδεικτικά Άρθρο 110 Ν. 4314/2014, Άρθρο 54 & 69 Ν. 4403/2016, Άρθρο 101 Ν. 

4497/2017, Άρθρο 46 παρ.3 Ν.4587/2018, Άρθρο 46 παρ.4 Ν.4587/2018), χωρίς όμως να 

καταστεί εφικτό να αποδοθεί στην εταιρεία ένα πλήρως λειτουργικό πλαίσιο το οποίο θα 

παρείχε δυνατότητα αποτελεσματικής λειτουργίας στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις συνθήκες 

που επικρατούν διεθνώς και θα εξασφάλιζε την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 

προτεραιοτήτων της Ελληνικής Πολιτείας. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, η 

προηγούμενη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε με την ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 η οποία όμως αφορούσε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών 

μητρώων των κρατών μελών. Αναφορικά με τις διατάξεις για την ένωση ιδιοκτήτων 

ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών με το άρθρο 22 παρ. 2 του  νόμου 3166/2003 επετράπη η 

σύσταση σωματείου νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών κατά παρέκκλιση του 

εδαφίου β` του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα και με τη συμμετοχή τριών τουλάχιστον 

ανωνύμων εταιριών, που είναι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών της κατηγορίας αυτής. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, μέχρι το 2010, 

προγραμματίζεται μόνο σε ετήσια βάση, και μόνο όσον αφορά α) στην ένταξη νέων έργων 

και β) στο ακριβές ύψος των πληρωμών για τα ενταγμένα έργα. Ειδικότερα, τα έργα που 

χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ δεν υπάγονται σε κάποιο σχεδιασμό, 

σύμφωνα με κάποιο προγραμματικό κείμενο της μορφής του ΕΣΠΑ ή του ΚΠΣ, αλλά 

εντάσσονται με αποσπασματικό τρόπο απευθείας σε κωδικούς εγγραφής πιστώσεων από το 

ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους ή / και οδηγίες που εκδίδονται κάθε έτος από τη Δ/νση 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συνέχεια, οι Φορείς 

Χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Περιφέρειες), 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τα έργα των τομέων αρμοδιότητας τους, με 

ουσιαστικότερο περιορισμό τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού και το ύψος 
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των πιστώσεων που καθορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τον Ν 4270/2014, όπως 

αυτός ισχύει. Κατά τα πρόσφατα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης και μετά την ψήφιση του 

Ν.3871/2010 και την καθιέρωση του ΜΠΔΣ, με αφετηρία διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας, 

ξεκινά ο καταρχήν προγραμματισμός του εθνικού ΠΔΕ, σε μεσοπρόθεσμη βάση και μάλιστα 

σε επίπεδο έργου. Όμως, και πάλι, ο επιχειρούμενος προγραμματισμός έχει αποκλειστικά 

δημοσιονομική στόχευση και αφορά κυρίως στη διασφάλιση της εκτέλεσης του εθνικού ΠΔΕ 

σε εναρμόνιση με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της περιόδου. Συνακόλουθα, από τις 

σχετικές ρυθμίσεις δεν καλύπτονται οι αναγκαιότητες: α) της θεσμοθέτησης διαδικασιών 

πολυετούς αναπτυξιακής στοχοθεσίας και ορισμού αξόνων προτεραιοτήτων σε κεντρικό, 

τομεακό και περιφερειακό  επίπεδο και, β) της ανάπτυξης συστήματος και εργαλείων για την 

παρακολούθηση του εθνικού ΠΔΕ, είτε στο σύνολό του, είτε μερικά, με χαρακτηριστική την 

απουσία ποσοτικών στόχων, που να αξιολογούν τις επιπτώσεις των πραγματοποιούμενων 

δημόσιων επενδύσεων στην οικονομία και την κοινωνία. 

Αναφορικά με τις διατάξεις περί βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών 

πάρκων, έχουν γίνει στο παρελθόν προσπάθειες απλούστευσης, ωστόσο δεν έχει εξαντληθεί 

κάθε περιθώριο διευκόλυνσης της εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων (π.χ. η 

έγκριση λειτουργίας δεν είχε εξαιρεθεί για το σύνολο των βιομηχανιών μέσης όχλησης). 

Επιπλέον, παρότι έγιναν προσπάθειες εναρμόνισης της κατηγοριοποίησης της όχλησης με 

την περιβαλλοντική κατάταξη, ούτε αυτό είχε τελικώς επιτευχθεί. Αναφορικά με τις διατάξεις 

για τα παίγνια, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης παρόμοιου προβλήματος υπήρξε 

πρόσφατα η θεσμοθέτηση του ν. 4512/2018 και ειδικότερα οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ 

περί αδειοδότησης και λειτουργίας καζίνο.  

 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ Σημαντικές ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου νόμου 

είναι πρωτοείσακτες και δεν συναντώνται ακόμη σε κράτη μέλη ή μέλη του ΟΟΣΑ. Ωστόσο 

αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις τα Εμπορικά Μητρώα και Μητρώα Εταιρειών του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας έχουν ξεκινήσεις την συλλογή δεδομένων σε μορφή ixbrl 

για τις οικονομικές καταστάσεις ορισμένων οντοτήτων.  

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ ο ΟΟΣΑ σε μια προσπάθεια να καθοδηγήσει τις χώρες 

μέλη σε σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και αξιοποίησης των δημοσίων επενδύσεων, έχει 

διατυπώσει κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις οποίες τα προγράμματα των χωρών 

πρέπει: να εφαρμόζουν και να συντονίζουν αποτελεσματικά ένα πολυδιάστατο και 

πολυεπίπεδο στρατηγικό σχεδιασμό ανάμεσα στους τομείς πολιτικής και τα επάλληλα 

επίπεδα διακυβέρνησης, να επεκτείνουν την εφαρμογή νέων εργαλείων, να διευρύνουν την 

ικανότητα όλων των φορέων τους να συμμετέχουν αποτελεσματικά, και να εντείνουν την 

αποτελεσματικότητά τους, να βελτιώνουν και να προσαρμόζουν κατάλληλα το 

δημοσιονομικό και γενικότερα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, διευκολύνοντας τη 

διαφάνεια και την παρακολούθηση της υλοποίησης. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφαρμόζουν ήδη από αρκετές δεκαετίες κανόνες αναπτυξιακού προγραμματισμού σε σχέση 
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με τα δικά τους προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Ο προτεινόμενος νόμος ωφελείται 

από τη συνολικότερη εμπειρία εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της 

ΕΕ, όπως αυτή αποκτήθηκε στη χώρα μας μέσα από το σύστημα προγραμματισμού και 

διαχείρισης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Το σύστημα αυτό έχει προσδώσει στην 

ελληνική δημόσια διοίκηση μια αξιοποιήσιμη τεχνογνωσία ανάπτυξης και εφαρμογής, καθώς 

και μια σημαντική εξοικείωση με έννοιες και μεθόδους αναπτυξιακού σχεδιασμού. Έτσι, το 

προτεινόμενο μοντέλο κατάρτισης των προγραμμάτων μέσα από τη συνεργασία και τη 

διαβούλευση, καθώς και δημιουργίας ενός μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου με 

συντονισμένους φορείς και συγκεκριμένες διαδικασίες που επιτρέπουν την παρακολούθηση 

την υλοποίηση των στόχων και την άντληση συμπερασμάτων από την εφαρμογή, προέρχεται 

στη βασική του δομή από τη μεθοδολογία του ΕΣΠΑ, σε μια απλοποιημένη μορφή. Με τον 

τρόπο αυτό επιδιώκεται η αξιοποίηση των «καλών πρακτικών» και της προστιθέμενης αξίας 

που αντλήθηκαν από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Για τις διατάξεις των 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων και την κατάργηση της κατηγοριοποίησης της όχλησης, (α) 

δεν υφίσταται η έννοια της έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανιών σε καμία 

Ευρωπαϊκή χώρα, ειδικά δε (β) για τις οχλήσεις, δεν υφίσταται σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα 

διπλό σύστημα Αναφορικά με τα παίγνια, Η εν λόγω δραστηριότητα δεν συνιστά πεδίο 

ευθυγράμμισης των εφαρμοστέων κανόνων των κρατών μελών. 

 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να 

εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε 

για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.» έπονται τα: απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίνεται 

ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται ζητήματα 

σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) εγκρίνεται Κανονισμός Προμηθειών με τον οποίο 

καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων 

και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών 

ακινήτων, μισθώσεων, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίνεται 

Μισθολογικός Κανονισμός, με τον οποίο ορίζονται κλίμακες αποδοχών ανά κατηγορία 

προσωπικού, αποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, των ειδικών 

γνώσεων ή δεξιοτήτων και των ειδικών καθηκόντων αυτού και καθορίζονται οι όροι και 

διαδικασίες εξέλιξης. Μέχρι την έγκριση των προβλεπόμενων, στο Άρθρο 12 του 

Καταστατικού της Εταιρείας της παραγράφου 3 του παρόντος, Εσωτερικών Κανονισμών και 

την κατάταξη του υφισταμένου προσωπικού, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) του 

παρόντος, τα σχετικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων μισθολογικής 

κατάστασης του προσωπικού της Εταιρείας, θα εξακολουθούν να διέπονται και να 

ρυθμίζονται από τις διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στην «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και στο προσωπικό της.   

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων απαιτούνται 

10 ΥΑ ή ΚΥΑ εκ των οποίων οι 6 είναι τεχνολογικής φύσεως και μπορούν να εκδοθούν ως 
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ομάδα σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς. Αναφορικά με τις ρυθμίσεις για το 

ΕΠΑ, για την εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπονται κανονιστικές πράξεις 

της Διοίκησης οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω: 

(α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται τα χρηματοδοτικά μέσα που συνιστούν επιλέξιμες 

κατηγορίες έργων για χρηματοδότηση από το ΕΠΑ, και καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος 

συμμετοχής και διάθεσης πόρων του ΕΠΑ σε αυτά. 

(β)Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ εγκρίνονται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους στη Δι.Δι.Ε.Π., 

με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

(γ) Για την ένταξη έργων προς χρηματοδότηση από τα ΤΠΑ και ΠΠΑ εκδίδεται πρόσκληση από 

τον αρμόδιο Υπουργό, Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη, η οποία περιλαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις 

δυνατότητες και τους όρους χρηματοδότησης των έργων. Για την ένταξη συγκεκριμένων 

έργων ή έργων στρατηγικής σημασίας δεν απαιτείται πρόσκληση και αρκεί η ανακοίνωση της 

πρόθεσης χρηματοδότησης προς το φορέα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. 

(δ) Η απόφαση ένταξης των έργων στα ΤΠΑ και στα ΠΠΑ εκδίδεται από τον αρμόδιο Υπουργό, 

Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη, στον οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Διαχείρισης, 

ύστερα από προηγούμενη θετική εισήγηση της υπηρεσίας αυτής, και περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστο τον τίτλο, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, 

συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του, τις υποχρεώσεις του δικαιούχου και 

άλλους ειδικούς όρους, όταν απαιτείται. 

(ε) έλεγχοι στα έργα διενεργούνται δειγματοληπτικά με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, με την οποία συνιστώνται ad hoc ομάδες ελέγχου, που μπορεί να 

συνεπικουρούνται στο έργο τους από εμπειρογνώμονες εγγεγραμμένους στο «Μητρώο 

Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους» της Επιτροπής 

Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, με απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, να ανατίθεται η διενέργεια των 

ελέγχων της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 σε ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές 

εταιρείες σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

(στ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται το Σύστημα Διαχείρισης 

και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΠΑ, στο οποίο προβλέπονται, ιδίως, η διαδικασία ενεργοποίησης και 

υλοποίησης των προγραμμάτων και επιλογής των έργων, οι κανόνες επιλεξιμότητας των 

δαπανών, το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, οι προϋποθέσεις 

χρηματοδότησης, τροποποίησης και ολοκλήρωσης των έργων, το σύστημα διοικητικών 

επαληθεύσεων, επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων, πλην των ελέγχων του τελευταίου 

εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η μεθοδολογία δειγματοληψίας, καθώς και οι ομάδες 

που μπορεί να συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη 

διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την υποπαρ. 2 της παρ. Β του παρόντος άρθρου.    Με όμοια 

απόφαση μπορεί να εγκρίνονται πρότυπα προσκλήσεων, τεχνικών δελτίων, εκθέσεων, 

αναφορών και αποφάσεων για την εφαρμογή των ανωτέρω.  Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη 
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διενέργεια των ελέγχων της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 από ορκωτούς ελεγκτές 

ή ελεγκτικές εταιρείες σύμφωνα με τα Διεθνή λογιστικά Πρότυπα.  

(ζ) Τα Ειδικά Προγράμματα της παρ. 1 καταρτίζονται από τη ΔιΔιΕΠ, η οποία ορίζεται αρμόδια 

και για τη διαχείρισή τους. Τα Ειδικά Προγράμματα περιλαμβάνουν συγκεκριμένο 

προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα, στόχους, καθώς και σύστημα διαχείρισης και εγκρίνονται 

με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

(η) Ειδικά Προγράμματα μπορεί επίσης να καταρτίζονται και να υποβάλλονται στη ΔιΔιΕΠ 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από Υπουργεία ή Περιφέρειες, για τα θέματα 

αρμοδιότητάς τους. Τα Ειδικά Προγράμματα αυτά κατά την υποβολή τους περιλαμβάνουν τα 

στοιχεία της παρ. 2, καθώς και την προτεινόμενη Υπηρεσία Διαχείρισης. Τα Ειδικά 

Προγράμματα των Υπουργείων εγκρίνονται, μετά από εισήγηση της ΔιΔιΕΠ, με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού. Τα Ειδικά Προγράμματα των Περιφερειών εγκρίνονται, μετά από εισήγηση της 

Δι.Δι.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

(θ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία 

κατάρτισης και έγκρισης των προγραμμάτων του ΕΠΑ, εξειδικεύονται περαιτέρω οι 

επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών και ορίζονται, αν απαιτείται, και άλλοι δικαιούχοι 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας πέραν των οριζόμενων στο παρόν άρθρο. 

(ι) Τα δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΕΠΑ και των 

προγραμμάτων του καταχωρούνται σε πληροφοριακό σύστημα. Με απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι προδιαγραφές λειτουργίας του 

εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, οι διεπαφές που προβλέπεται να αναπτυχθούν, καθώς 

και ο τρόπος αξιοποίησης της τεχνολογικής υποδομής υφιστάμενων εφαρμογών για το ΠΔΕ 

και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

(ια) Κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση δράσεων και πράξεων κρατικών ενισχύσεων 

εφαρμόζεται η παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Οι προκηρύξεις και οι 

προσκλήσεις που αφορούν δράσεις και πράξεις κρατικών ενισχύσεων που 

χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή Περιφερειάρχη, 

ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η 

οποία αφορά την εναρμόνιση με τις προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του άρθρου 57 του ν. 4314/2014, εφόσον η χρήση του 

προβλέπεται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου . Στις προκηρύξεις και στις 

προσκλήσεις ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, οι προθεσμίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

(ιβ) Μέχρι την έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ, η οποία ορίζεται την 

1/1/2021, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ρυθμίζονται θέματα 

σχετικά με το συντονισμό των φορέων και των ενεργειών για την προετοιμασία του ΕΠΑ και 

τον προσδιορισμό των προγραμματικών στόχων της μεταβατικής περιόδου. Με όμοια 

απόφαση, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία ένταξης έργων στο 

ΠΔΕ για χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του, τη διαδικασία παρακολούθησής τους και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
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(ιγ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται πρόγραμμα 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου για την κατάρτιση του ΕΠΑ και των 

προγραμμάτων του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους, με δικαιούχο τη 

Δι.Δι.Ε.Π. και με περίοδο επιλεξιμότητας δαπανών που αρχίζει από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος και λήγει ένα έτος μετά την έγκριση του πρώτου ΕΠΑ.  

Αναφορικά με τα παίγνια, για την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης απαιτεί να 

εκδοθούν: 

α. Απόφαση ή αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες θεσπίζεται ο Κανονισμός 

Παιγνίων.  

β. Αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ατομικές διοικητικές πράξεις) 

για την χορήγηση ή ανάκληση άδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου  

γ. Αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ατομικές διοικητικές πράξεις) 

για την εγγραφή ή διαγραφή Συνεργατών προωθητικών ενεργειών τυχερών παιγνίων 

(affiliates) από μητρώο συνεργατών των κατόχων αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων 

μέσω του διαδικτύου, που συστήνεται και τηρείται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 

Παιγνίων, 

δ. Απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με την οποία καθορίζονται τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο μητρώο Συνεργατών προωθητικών 

ενεργειών τυχερών παιγνίων (affiliates), καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές πιστοποίησης 

και καταλληλότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την κατάργηση των οχλήσεων, θα πρέπει να εκδοθεί κοινή 

Υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για τις στρατηγικές επενδύσεις με την εισαγωγή των 

προτεινόμενων διατάξεων στο νομοθετικό πλαίσιο ανάπτυξης επενδύσεων, εκτιμάται η 

ενίσχυση και η βελτίωσητου επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας, η προσέλκυση 

σημαντικών και αξιόλογων επενδύσεων, μέσω της θέσπισης ασφαλούς, απλουστευμένου και 

ταχύτατα ανταποκρινόμενου αδειοδοτικού συστήματος, με συνέπεια την επίτευξη 

σημαντικών οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χώρα σε μακροοικονομικό επίπεδο. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την αδειοδότηση κεραιών, η ρύθμιση αφορά τους 

υποβάλλοντες Δήλωση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών 

(ΣΗΛΥΑ) της Ε.Ε.Τ.Τ. Αναφορικά με τις διατάξεις για τη διοικητική δικαιοσύνη, δεν επέρχεται 

από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καμία δυσμενής επίπτωση στην οικονομία. Αντίθετα οι 

επιδόσεις από μέρους των διοικητικών δικαστηρίων που πλέον θα διενεργούνται με 

ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσα θα μειώσουν το διοικητικό κόστος που απαιτείται για τις 

επιδόσεις με το ισχύον σύστημα. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, η αξιολογούμενη 

ρύθμιση αφορά  όλο το σύστημα εταιρειών και προσώπων που είναι εγγεγραμμένο στο 
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ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 1. Αναφορικά με τις διατάξεις για την ένωση ιδιοκτητών 

ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών, η ρύθμιση αφορά τους  ιδιοκτήτες  των  ημερήσιων  

πολιτικών, οικονομικών και αθλητικών αθηναϊκών εφημερίδων. Αναφορικά με το ΕΠΑ, το 

προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις με άμεση επίδραση στις 

επιχειρήσεις. Όμως, ανοίγει νέες δυνατότητες εφαρμογής πολιτικών που ενισχύουν την 

επιχειρηματικότητα αλλά και το γενικότερο επενδυτικό κλίμα στη χώρα. Ιδιαίτερα η 

δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κρατικών ενισχύσεων, καθώς 

και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως προβλέπεται από τα άρθρα 5 και 21, προσφέρει 

την ευκαιρία επέκτασης της δημόσιας δράσης υπέρ της ενίσχυσης όλων των πτυχών της 

ιδιωτικής οικονομίας, και φυσικά όλων των επιχειρήσεων. 

Αναφορικά με τα παίγνια, η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά, τις εταιρείες που ήδη 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και οι 

οποίες αποδίδουν τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί του  Μικτού Κέρδους κατ’αρ.50 

παρ.5 του ν.4002/2011,  καθώς και τις νέες εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στον 

εν λόγω κλάδο. Αναφορικά με τις διατάξεις περί αδειοδότησης βιομηχανιών και των 

διατάξεων για την κατάργηση της κατηγοριοποίησης της όχλησης, οι συνέπειες στην 

οικονομία αναμένονται θετικές, δεδομένου ότι αίρονται περιττές διαδικασίες έγκρισης των 

βιομηχανιών καθώς και η νομική αβεβαιότητα στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων που 

προέκυπτε από το παράδοξο του διττού συστήματος κατηγοριοποίησης. 

 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, καθιερώνονται απλοί εύχρηστοι και πλήρως 

ηλεκτρονικοί κανόνες εμπορικής δημοσιότητας και δημιουργείται ένα ένα ασφαλές και 

συγκρίσιμο νομικό και οικονομικό πλαίσιο αναφοράς. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, 

σύμφωνα με ορισμούς, που απαντώνται και στα κείμενα εργασίας της Eurostat, οι δημόσιες 

επενδύσεις ορίζονται ως ο συνολικός ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, που 

διενεργείται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.Οι δημόσιες επενδύσεις συνδέονται άμεσα 

με την παραγωγική ικανότητα μιας οικονομίας. Χαρακτηριστικά, χωρίς δρόμους, δίκτυα 

επικοινωνίας και παροχές ενέργειας, οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες της παραγωγής 

και του εμπορίου θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν. Ταυτόχρονα, οι δημόσιες επενδύσεις 

συνιστούν παράγοντα μόχλευσης του ιδιωτικού τομέα,1 καθώς και σημαντικό παράγοντα 

αύξησης των μεγεθών και της αποτελεσματικότητας των ιδιωτικών επενδύσεων. Διαχρονικά, 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς και ερευνητικά ιδρύματα στην Ευρώπη, την Αμερική και αλλού, κατέδειξαν τη 

συμβολή των δημοσίων επενδύσεων στην αύξηση της οριακής παραγωγικότητας του 

ιδιωτικού τομέα, τη μείωση του κόστους εκκίνησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, και το 

σχηματισμό κεφαλαίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, η επιχειρούμενη με 

τις εισαγόμενες ρυθμίσεις, «εξυγίανση» του τρόπου διάθεσης των εθνικών πόρων στοχεύει 

ακριβώς στη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που να 

αξιοποιείται στοχευμένα με τρόπο που συμβάλει στην τόνωση της ιδιωτικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας με την ενίσχυση ή και την παροχή νέων αναπτυξιακών κινήτρων, ιδιαίτερα 

                                                 
1European Parliament, DG for Research, “Public and Private Investment in the European Union”, 1999. 
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σε τομείς όπως η δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών, η ανάπτυξη του εργατικού 

δυναμικού και η ελαχιστοποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων. Αναφορικά με τα παίγνια, 

σήμερα, στην παροχή υπηρεσιών διαδικτυακών παιγνίων δραστηριοποιείται συγκεκριμένος 

«κλειστός» αριθμός εταιρειών ενώ με την αξιολογούμενη ρύθμιση αναμένεται να δοθούν 

άδειες σε όσες εταιρείες θα πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που τίθενται 

με τις νέες διατάξεις, χωρίς περιορισμό, με αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς των 

υπηρεσιών διαδικτυακών παιγνίων και τη συνολική αναβάθμιση της αγοράς λόγω του 

ανταγωνισμού. 

Δεν υφίσταται για τις λοιπές διατάξεις. 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, με την προτεινόμενη διάταξη νόμου δεν προκύπτει 

κανένα επιπλέον λειτουργικό κόστος για την εγκατάσταση  νέων επιχειρήσεων. Σημειώνουμε 

ότι δεν επηρεάζονται οι διατάξεις του ν.4441/16 περί έναρξης επιχείρησης που 

πραγματοποιείται πλέον πλήρως ηλεκτρονικά. Αντίθετα μειώνεται το κόστος νομιμοποίησης 

(καταχώρισης πράξεων, στοιχείων και δεδομένων) στο ΓΕΜΗ.  

Αναφορικά με τα παίγνια, το κόστος εγκατάστασης με την χρήση του «τυποποιημένου 

μοντέλου κόστους» θα προκύψει κατά την φάση των αιτήσεων των υποψηφίων για: α) άδεια 

διεξαγωγής Διαδικτυακού Στοιχήματος και β) άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων, και 

αφορά στο παράβολο  για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την εγγυητική επιστολή, το 

αντίστοιχο αντίτιμο για τη χορήγηση της άδειας και την εγκατάσταση ενός safe διακομιστή 

εντός Ελλάδας, είτε πρόκειται για εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην 

παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, είτε πρόκειται για νέες εταιρείες. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για τις βιομηχανίες και τα επιχειρηματικά πάρκα, αναμένεται 

να μειωθεί το κόστος έναρξης της δραστηριότητας (επομένως και μη καταβολή παραβόλων). 

 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της 

παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», παρέχονται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου» τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να υποστηρίζονται με τον βέλτιστο τρόπο οι 

ελληνικές  επιχειρήσεις, να αναβαθμίσει τη διεθνή οικονομική θέση της χώρας και να 

προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, στο 

πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιού Εξωστρέφειας, βάσει του οποίου θα υλοποιούνται 

συντονισμένα οι δράσεις εξωστρέφειας για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, έχοντας ως κύριους στόχους πολιτικής τη βελτίωση των 

προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, την ενδυνάμωση της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας με στόχο την εξωστρέφεια και την προσέλκυση και διευκόλυνση 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI). 

Αναφορικά με τις βιομηχανικές δραστηριότητες και δη αυτών που εγκαθίστανται σε 

επιχειρηματικά πάρκα, αναμένεται η ταχύτερη έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, 
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λόγω της απλούστευσης της αδειοδότησης και της άρσης της νομικής αβεβαιότητας για το 

διττό σύστημα κατηγοριοποίησης. 

Δεν υφίσταται για τις λοιπές διατάξεις. 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, στο νέο 

πλαίσιο άσκησης συντονισμένης δημόσιας πολιτικής, εντασσόμενης στο διεθνές πλέγμα 

σχέσεων της χώρας. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, η ρύθμιση αναμένεται να 

επιδράσει θετικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στην τόνωση της 

οικονομίας. Δημιουργείται ένας όμοιος και ενιαίος κανόνας υποβολής πράξεων, στοιχείων 

και δεδομένων στο ΓΕΜΗ. Ως εκ τούτου θα διευκολυνθεί η  ανταλλαγή δεδομένων και η 

παροχή πληροφοριών ανάμεσα στις  επιχειρήσεις, μετόχους και τρίτους με αποτέλεσμα την 

διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου νομικού και τεχνολογικού πλαισίου, την αύξηση της  

ασφάλειας δικαίου και την μείωση του διοικητικού φόρτου. Αναφορικά με τα παίγνια, η 

αξιολογούμενη ρύθμιση δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης όρων υγιούς ανταγωνισμού, 

δεδομένου ότι όλες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαδικτυακών παιγνίων δύνανται να 

λειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο φορολογικό, λειτουργικό και εποπτικό καθεστώς που 

δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας δικαίου. Αναφορικά με τις βιομηχανικές δραστηριότητες, 

αναμένεται να καταστούν ανταγωνιστικότερες, μέσω της μείωσης του διοικητικού κόστους 

για την έναρξη λειτουργίας των. 

Δεν υφίσταται για τις λοιπές διατάξεις. 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους». 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στην πλήρη 

μηχανογράφηση των αιτήσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ με απώτερο σκοπό τη δραστική 

μείωση του χρόνου καταχώρισης των πράξεων και στοιχείων, δηλαδή από 120 ώρες σε 15 

λεπτά περίπου. Αναφορικά με τα παίγνια, το όποιο διοικητικό βάρος εντοπίζεται, αφορά 

στην προσαρμογή εποπτικών – ελεγκτικών μηχανισμών στο νέο πλαίσιο, προσαρμογή η 

οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο αξιοποιώντας 

τις παρεμβάσεις που εισάγονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση, καθώς και τις δυνατότητες 

της σύγχρονης τεχνολογίας. Αναφορικά με τις βιομηχανικές δραστηριότητες, μειώνεται ο 

χρόνος έναρξης της λειτουργίας των επιχειρήσεων για τις δραστηριότητες της Α2 κατηγορίας 

της περιβαλλοντικής κατάταξης. Αυτό συνεπάγεται μείωση του διοικητικού βάρους. 

Δεν υφίσταται για τις λοιπές διατάξεις. 

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα 

οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, το όφελος για τους υπόχρεους είναι η άμεση λήψη 

κάθε πράξης που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ που σημαίνει την άμεση νομιμοποίηση τους. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, οι ειδικότεροι τομείς που σχετίζονται με τις  
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υποενότητες 3.4 έως και 3.7 δεν επηρεάζονται άμεσα από την προτεινόμενη ρύθμιση. 

Αναφορικά με τα παίγνια, βλ. σημεία 3.1 και 3.2 ανωτέρω. Αναφορικά με τις βιομηχανικές 

δραστηριότητες, αναμένεται όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μικρομεσαίες 

βιομηχανίες) λόγω της ταχύτερης έναρξης λειτουργίας τους και αποφυγής του διοικητικού 

βάρους. 

Δεν υφίσταται για τις λοιπές διατάξεις. 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 

που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», η τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας « Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», η οποία συστάθηκε με το Ν. 2372/1996 (Α'29), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Π.Δ. 81/2019 (A 119), σύμφωνα και με τις διατάξεις του 

άρθρου 79 του υπό ψήφιση νόμου, δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη, τόσο στον εκτελούμενο 

όσο και στους επόμενους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς τα έσοδά 

της προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η 

δαπάνη που θα προκληθεί από την τροποποίηση του Καταστατικού του εποπτευόμενου 

φορέα « Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» θα είναι εντός των 

ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 

δεδομένου ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Εξωτερικών. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, ο κρατικός προϋπολογισμός δεν 

επιβαρύνεται, αντίθετα ωφελείται από την ομοιόμορφη ρύθμιση για το σύνολο των 

υπόχρεων. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, ο κρατικός προϋπολογισμός αναμένεται 

ότι συνολικά θα ωφεληθεί και θα εξυγιανθεί μέσα από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.  

Ειδικότερα, ο μηχανισμός κατάρτισης, διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΑ (ενδεικτικά άρθρα 

12, 14 και 15) έχει κατάλληλα σχεδιαστεί ώστε να βασίζεται στο υπάρχον ανθρώπινο 

δυναμικό των φορέων και στην ήδη αποκτηθείσα εμπειρία, προκειμένου να μην απαιτείται 

η δημιουργία και στελέχωση νέων φορέων / υπηρεσιών, αλλά μόνο, ενδεχόμενα, η 

αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών ή /και η επέκταση των αρμοδιοτήτων τους σε 

ζητήματα εφαρμογής του ΕΠΑ. Όμως, το μεγαλύτερο όφελος για τον κρατικό προϋπολογισμό 

αναμένεται να προέλθει από την εξυγίανση που θα επιφέρει η εφαρμογή του ΕΠΑ στον τρόπο 

εφαρμογής του εθνικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με άμεσο αποτέλεσμα την 

αποδέσμευση των πόρων του που «λιμνάζουν» σε έργα των οποίων η σκοπιμότητα και η 

αναπτυξιακή επίδραση είναι αβέβαιη, ενώ η εξέλιξή τους δεν διασφαλίζεται. Μέσα από τις 

νέες διαδικασίες, οι πόροι αυτοί θα επενδύονται με τρόπο στοχευμένο σε έργα των οποίων 

τα οφέλη θα «εισπράττονται» πραγματικά από το κοινωνικό σύνολο και την αγορά, ενώ η 

εκτέλεσή τους θα υλοποιείται με διαδικασίες που αναβαθμίζουν τη σχέση ποιότητας - 

κόστους. 

Αναφορικά με τα παίγνια, δεν υφίστανται επιβαρύνσεις του κρατικού προϋπολογισμού που 

αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση. 

Δεν υφίσταται για τις λοιπές διατάξεις. 
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3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική 

οικονομία. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», η προτεινόμενη διάταξη αναμένεται να ωφελήσει την εθνική οικονομία, 

δεδομένου ότι θα επιτρέψει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά την υλοποίηση δράσεων 

του εθνικού φορέα εξωστρέφειας στους νευραλγικούς για την οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας τομείς της προσέλκυσης επενδύσεων και της προώθησης εξαγωγών.  Αναφορικά με 

τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  του συνόλου της οικονομίας 

μέσω της σοβαρής μείωσης του χρόνου καταχώρισης πράξης στο Γ.Ε.ΜΗ και άμεσης 

νομιμοποίησης των υπόχρεων και περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου. Αναφορικά με 

τις διατάξεις για το ΕΠΑ, το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, παρότι υπήρξε σημαντικό σε πόρους κατά 

τα χρόνια που προηγήθηκαν της δημοσιονομικής κρίσης, παρέμεινε χωρίς πλαίσιο 

προγραμματισμού, και χωρίς μεσοπρόθεσμη οπτική και στόχευση, γεγονός που σταδιακά 

οδήγησε στην ακραία υποβάθμιση του ρόλου του. Οι συνέπειες για την οικονομία της χώρας 

είναι πολλές και είχαν, διαχρονικά, σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην αναπτυξιακή 

πορεία της. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν: Η ελλειμματική και αμφισβητούμενη ως 

προς το αποτέλεσμα διαχείριση των εθνικών επενδυτικών πόρων, Η αδιαφάνεια και η 

έλλειψη συντονισμού στις επενδυτικές επιλογές της χώρας, Η ασάφεια και η επισφάλεια των 

διαδικασιών κατάρτισης και υλοποίησης του εθνικού ΠΔΕ. Η αδυναμία ελέγχου 

ολοκλήρωσης των έργων και εξ αυτού αποδέσμευσης πόρων για κάλυψη άλλων 

αναπτυξιακών αναγκών. Στο σύνολό τους, οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου αναμένεται να 

επιφέρουν δημοσιονομικό όφελος για την εθνική οικονομία, με την αξιοποίηση των 

θεσμικών εργαλείων που προβλέπονται, τα οποία στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση των εθνικών πόρων για την επίτευξη των μέγιστων δυνατών αναπτυξιακών 

αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, η εφαρμογή του ΕΠΑ αναμένεται να συμβάλει στην 

απελευθέρωση των εθνικών πόρων του ΠΔΕ από τη δέσμευση σε μη αναπτυξιακά έργα, 

καθιστώντας εφικτή τη διάθεσή τους για την υπηρέτηση αναπτυξιακών στόχων. Αναφορικά 

με τις διατάξεις για τη τους ΟΤΑ, το παρόν σχέδιο νόμου ενισχύει την εμπιστοσύνη στους 

ελληνικούς θεσμούς μέσω της κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ και της κατά το δυνατόν 

απλοποίησης διαδικασιών, οι οποίες συντείνουν στην ανάταση της εθνικής οικονομίας. 

Αναφορικά με τα παίγνια, η αξιολογούμενη ρύθμιση, αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη 

στην αγορά παιγνίων ενισχύοντας τον εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο του κράτους σε ένα 

ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της εθνικής οικονομίας, διασφαλίζοντας τα δημόσια έσοδα και 

εδραιώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της Πολιτείας, της Κοινωνίας και των παρόχων 

υπηρεσιών διαδικτυακών παιγνίων. Αναφορικά με τις βιομηχανικές δραστηριότητες, 

αναμένεται τόνωση της οικονομίας μέσω της ταχύτερης αδειοδότησης αυτών. 

Δεν υφίσταται για τις λοιπές διατάξεις. 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία 

γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά.  
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Αναφορικά με τις διατάξεις για την αδειοδότηση κεραιών, αναμένεται προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασία εννόμων αγαθών και ιδιοκτησίας. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για τη διοικητική δικαιοσύνη, δεν επέρχεται από τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις καμία δυσμενής επίπτωση στην κοινωνία και τους πολίτες. 

Αντίθετα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται συμβάλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση 

δράσεων της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» οι οποίες 

αποβλέπουν να τονώσουν την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση κεφαλαίων από το 

εξωτερικό. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, η ρύθμιση αφορά σε πρώτο βαθμό μόνο 

τους υπόχρεους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Ωστόσο οι πολίτες που συναλλάσσονται με τους 

ανωτέρω θα μπορούν να πληροφορηθούν σε πραγματικό χρόνο τις αλλαγές που 

πραγματοποιούνται. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου 

δεν περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις κοινωνικής πολιτικής. Οι συνέπειες όμως της εφαρμογής 

του προβλέπεται να ωφελήσουν στο σύνολο της την κοινωνία και τους πολίτες, καθώς το 

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα υπηρετήσει ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που τοποθετεί 

στο επίκεντρό του την κοινωνική συνοχή, στοχεύοντας, όχι αποκλειστικά και στενά στην 

οικονομική μεγέθυνση, αλλά σε μια ανάπτυξη που τα αποτελέσματά της θα καρπωθούν όλοι 

οι πολίτες, με τη μορφή της ευημερίας αλλά και της υποστήριξης των αδυνάτων, στο πλαίσιο 

ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Σε επίπεδο κοινωνικής συμμετοχής, η κοινωνία θα 

ωφεληθεί από την εφαρμογή των αρχών της σύγχρονης διακυβέρνησης, με την οποία 

επιδιώκεται η ευρύτατη συμμετοχή και συνευθύνη στον αναπτυξιακό προγραμματισμό των 

φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας, της αγοράς αλλά και των ίδιων των πολιτών. 

Ακολουθώντας τις αρχές αυτές, το ΕΠΑ, στην τελική του μορφή, διαμορφώνεται μέσα από 

διαδικασία διαβούλευσης (άρθρα 6 και 8), με την οποία δίνεται η ευκαιρία στους φορείς, 

τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και τους πολίτες να διατυπώσουν τα σχόλια και 

τη γνώμη τους. Πραγματική κεντρική στόχευση όλων των εισαγόμενων ρυθμίσεων αποτελεί 

ένα δημοκρατικά οργανωμένο και αποκεντρωτικό σύστημα κατανομής και διαχείρισης των 

πόρων του ΠΔΕ, ώστε να επιτυγχάνεται ένα δίκαιο δημοσιονομικό και αναπτυξιακό 

αποτέλεσμα, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας συνολικά. 

Έμμεσα, η κοινωνία και οι πολίτες αναμένεται να ωφεληθούν και μέσα από την απλούστευση 

διοικητικών διαδικασιών που συντομεύουν και διευκολύνουν την υλοποίηση των έργων του 

ΕΠΑ και των δημοσίων επενδύσεων. Ειδικότερα, οι διαδικασίες που εισάγονται 

συστηματοποιούν τον τρόπο υποβολής των προτάσεων ένταξης των έργων που τελικά θα 

χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ (ιδίως άρθρο 12, σημείο Α3). Παράλληλα, εισάγουν 

αντικειμενικά (μετρήσιμα) κριτήρια ένταξης ή απόρριψης μιας πρότασης, σε αντίθεση με τα 

ασαφή και υποκειμενικά κριτήρια που ίσχυαν κατά το παρελθόν. Εξάλλου, με την ευρεία 

χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων (ιδίως άρθρα 12 σημ Β1 και 18), προσδοκάται η μείωση 

της χρήσης φυσικών φακέλων και η επιτάχυνση των διαδικασιών επεξεργασίας των 

προγραμμάτων και έργων. Αναφορικά με τα παίγνια, η αξιολογούμενη ρύθμιση θα έχει 

θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία, καλλιεργώντας πνεύμα εμπιστοσύνης στην κρατική 

μέριμνα, η οποία επιδιώκει την προστασία των πολιτών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών 

διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Παράλληλα, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας της 

διεξαγωγής διαδικτυακών παιγνίων ως ελεγχόμενης παραγωγικής οικονομικής 
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δραστηριότητας, η οποία, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να προσδίδει μια υψηλή 

αναπτυξιακή δυναμική ιδιαίτερα επωφελή για την οικονομία. 

Δεν υφίσταται για τις λοιπές διατάξεις. 

 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα 

που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την 

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις χώρες της (Ε.Ε.) με ιδιαίτερα χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα 

και αποτελεί, πλέον, το φτωχότερο κράτος μέλος από τις δυτικές δημοκρατίες. Σήμερα 

κατατάσσεται στην 20η θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, έχοντας υποχωρήσει από την 17η θέση το 2013. Στην εξέλιξη αυτή συμβάλλει το γεγονός 

ότι η χώρα διατηρεί το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού στην Ε.Ε., παρά 

την αύξηση της, κυρίως χαμηλών προδιαγραφών και αποδοχών, απασχόλησης τα τελευταία 

χρόνια. Επιπλέον, η χώρα υστερεί σταθερά στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, 

καθώς η μέση ετήσια επίδοση της περιόδου 2014-2018 κινείται στο μέσο όρο των 

ευρωπαϊκών χωρών κυρίως λόγω εισροών που συνδέονται με αποκρατικοποιήσεις, ενώ η 

συνολική καθαρή θέση των ξένων επενδυτών στη χώρα παραμένει η χαμηλότερη ανάμεσα 

στις χώρες τις Ε.Ε. και από τις χαμηλότερες στον ΟΟΣΑ. Κυρίως, όμως, η χώρα συνεχίζει να 

αποεπενδύει. Ο δείκτης DoingBusiness της Παγκόσμιας Τράπεζας κατατάσσει τη χώρα στην 

72η θέση, την προτελευταία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. για το 2019, έναντι της 61ης θέσης 

(4ης χειρότερης στην Ε.Ε.) το 2015. Ο δείκτες ρύθμισης αγορών προϊόντων ΟΟΣΑ, ο οποίος το 

2018 έχει νέα σύνθεση με επικαιροποιημένη μεθοδολογία, καταγράφει μεν για την Ελλάδα 

μια βελτίωση στην κατάταξη σε σχέση με το παρελθόν, αλλά η χώρα παραμένει στην 4η 

χειρότερη θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της  Ε.Ε. που παρακολουθεί ο ΟΟΣΑ. Επιπλέον, ο 

δείκτης αντίληψης επιχειρήσεων για την ανταγωνιστικότητα (GlobalCompetitivenessIndex) 

του WorldEconomicForum καταγράφει μεν ότι οι επιχειρήσεις αξιολογούν θετικά την 

επίπτωση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά 

ειδικά μετά τον συνυπολογισμό της επίπτωσης της υπερφορολόγησης, της αβεβαιότητας και 

των περιορισμών στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους και της 

ποιότητας των θεσμών, η θέση της Ελλάδας για το 2018/19 διαμορφώθηκε στην 57η θέση, 

υποχωρώντας κατά 4 θέσεις σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη έκθεση. Η επίδοση αυτή 

είναι η δεύτερη χειρότερη στην Ε.Ε. σύμφωνα με την αναθεωρημένη μεθοδολογία που πλέον 

εφαρμόζεται. 

 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για 

τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά τη λειτουργία επιχείρησης. Αναφορικά με 

τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονική αναζήτηση της πληροφορίας, 

αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονική παροχή της πληροφορίας από τον ηλεκτρονικό κόμβο 

εμπορικής δημοσιότητας.  
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4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των 

υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να επιφέρει διεύρυνση των δράσεων 

της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και συνεπώς βελτίωση 

των υπηρεσιών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, 

πλήρη και αποκλειστική ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών, ταχύτητα και ασφάλεια, 

επαρκείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση και δημοσιότητα όλων των 

πράξεων και στοιχείων και των μεταβολών τους. Αναζήτηση του συνόλου της εν λόγω 

πληροφορίας δωρεάν και από απόσταση μέσω της ιστοσελίδας www.businessregistry.grμε 

την χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου. Αναφορικά με τις διατάξεις για τη διοικητική 

δικαιοσύνη, αναμένεται ταχύτερη πρόσβαση των πολιτών στην απονομή δικαιοσύνης και 

μικρότερο κόστος επιβάρυνσης. Αναφορικά με τα παίγνια, τα κύρια οφέλη που αναμένεται 

να προκύψουν είναι: 

α. Ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας άμεσων και έμμεσων θέσεων 

εργασίας. 

β. Προσέλκυση άμεσων και έμμεσων επενδύσεων. 

γ.Ενίσχυση της διαφάνειας, των όρων και συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων 

διαδικτυακών παιγνίων. 

δ. Διοχέτευση σημαντικού μέρους των παικτών από τα παράνομα στα νόμιμα και πλήρως 

ελεγχόμενα δίκτυα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. 

ε. Ενιαίο εποπτικό – ελεγκτικό πλαίσιο που δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας στους 

καταναλωτές των σχετικών υπηρεσιών. 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές 

διαδικασίες. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, το σύνολο των άρθρων της ρύθμισης απλουστεύει 

την διοικητική διαδικασία και γίνεται αποκλειστικά με την χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για τη διοικητική δικαιοσύνη, αναμένεται απλούστευση της 

διαδικασίας (υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων), ταχύτερη πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη και χαμηλότερο κόστος. Αναφορικά με τις βιομηχανικές δραστηριότητες και τα 

επιχειρηματικά πάρκα και δη αυτών που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα, 

αναμένεται απλούστευση της διαδικασίας έναρξης των δραστηριοτήτων. 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, έμμεση προστασία του περιβάλλοντος από την 

ηλεκτρονική ανταλλαγή των πληροφοριών, την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων κλπ, την 
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ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων χωρίς να απαιτούνται εκτυπώσεις. Αποκλειστική ψηφιακή 

υποβολή αιτήσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και αποκλειστική ψηφιακή έκδοση 

ανακοινώσιμων στοιχείων που εμφανίζονται στο Εθνικό Δελτίο Δημοσιότητας 

www.businessregistry.gr. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, ο προτεινόμενος νόμος δεν 

περιλαμβάνει άμεσα μέτρα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Όμως συνιστά ένα πολύτιμο 

εργαλείο για την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης που να λαμβάνουν υπόψη τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους και να διασφαλίζουν για τις επόμενες γενιές την οικολογική και 

πολιτισμική βιοποικιλότητα. Τέτοιες πολιτικές είναι αυτές που ευνοούν τον «από κάτω προς 

τα επάνω» αναπτυξιακό σχεδιασμό, δίνοντας έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και εστιάζοντας 

στις ιδιαιτερότητες, αλλά και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των μικρών 

και μεγάλων τόπων, αλλά και της χώρας συνολικά. Αναφορικά με τις διατάξεις για τη 

διοικητική δικαιοσύνη αναμένεται έμμεση βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος 

μέσω των ηλεκτρονικών μέσω για την κατάθεση δικογράφων και λοιπών εγγράφων των 

διοικητικών υποθέσεων. 

Δεν υφίσταται για τις λοιπές διατάξεις. 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει). 

Δεν υφίσταται. 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της 

Δημόσιας Διοίκησης. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για τη διοικητική δικαιοσύνη, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις 

συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης και στην ταχύτερη απονομή της. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», οι νέες ρυθμίσεις  αναμένεται να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη 

λειτουργία μια εταιρείας η οποία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος αποκλειστικά 

κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, 

εκτεταμένη, ολοκληρωμένη και πλήρη καταγραφή με ενιαίο τρόπο σε μία αποκλειστική 

εθνική βάση (ΓΕΜΗ) της νομικής και οικονομικής κατάστασης των εταιρειών και 

συγκρισιμότητα αυτής με τις αντίστοιχες εθνικές βάσεις άλλων Κ-Μ. Παροχλη πλούτου 

στοιχείων σχετικά με την νομική και οικονομική κατάσταση και τις επιδόσεις των εταιρειών 

ή προσώπων σε πανελλήνιο επίπεδο και συγκρισιμότητα των κλάδων δραστηριοποίησης. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, η υιοθέτηση ενός μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού 

προγραμματισμού στη βάση τιθέμενων μετρήσιμων προς επίτευξη στόχων που 

αξιολογούνται συστηματικά, συνιστά θεμελιώδη διαδικασία της εφαρμογής της σύγχρονης 

δημόσιας διοίκησης. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου διοίκησης προωθείται συστηματικά 

τις τελευταίες δεκαετίες από τους διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ, 

ΕΕ, κα) ως πρότυπο και μέθοδος μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της δημόσιας δράσης, καθώς και περιορισμού της περιττής δαπάνης. Η 
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εφαρμογή μιας ανάλογης διαδικασίας με αυτή που είναι ήδη γνωστή από τα προγραμματικά 

κείμενα των Διαρθρωτικών Ταμείων, επιχειρείται και εδώ, μέσα από τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις, με την καθιέρωση, στο πλαίσιο του ΕΠΑ, μιας στοχοθεσίας που παρακολουθείται 

περιοδικά. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται στο άρθρο 7 η παρακολούθηση της πορείας του 

ΕΠΑ μέσα από περιοδικές εκθέσεις που αποτιμούν το βαθμό συμβολής του ΕΠΑ στην 

επίτευξη των στόχων του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης και την πρόοδο των επιμέρους 

προγραμμάτων, μέσα από τη χρήση δεικτών. Ταυτόχρονα, αποτυπώνονται οι τυχόν 

αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους. Αναφορικά με τα παίγνια, η εισαγωγή σαφούς 

θεσμικού πλαισίου και ανάλογων εποπτικών μηχανισμών αναμένεται να επαυξήσει την 

αποτελεσματικότητα των διενεργούμενων ελέγχων επί των παρόχων υπηρεσιών 

διαδικτυακών παιγνίων. 

 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν). 

Δεν υφίστανται, πλην των διατάξεων για τη δικαιοσύνη, όπου θεσμοθετείται η ηλεκτρονική 

κατάθεση δικογράφων και η δυνατότητα τηλεσυνεδριάσεων. 

 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται 

η προτεινόμενη ρύθμιση. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την αδειοδότηση κεραιών, τόσο η ιδιοκτησία όσο και τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από το Σύνταγμα. Αναφορικά με τις 

διατάξεις για τη διοικητική δικαιοσύνη, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν παραβιάζουν ούτε 

το ενωσιακό δίκαιο, ούτε το Σύνταγμα, ενώ είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του εθνικού 

δικαίου. Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», το άρθρο 5 περί συμμετοχής στην οικονομική ζωή και 106 για 

την Οικονομική Ανάπτυξη. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, το άρθρο 5Α 

Συντάγματος. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στο 

σύνολο της οικονομικής ζωής της χώρας και ως εκ τούτου ερείδεται στο άρθρο 106 παρ. 1 

του Συντάγματος. Αναφορικά με τις διατάξεις για την τοπική αυτοδιοίκηση, το άρθρο 102 

Συντάγματος. 

 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου 

Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση. 

Αναφορικά με τα παίγνια, οι υπ‘ αρ. 10586/2011 και 10587/2011 αποφάσεις του 

μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) σύμφωνα με τις 

οποίες η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία του ελληνικού δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων, 

καθώς επίσης οι  ΣτΕ 632/2019,1332/2019, 1333/2019 1334/2019, 1335/2019,1336/2019 ΣτΕ 

. 
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7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου 

και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν 

νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Αναφορικά με τα παίγνια, οι υπ‘ αρ. 10586/2011 και 10587/2011 αποφάσεις του 

μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) σύμφωνα με τις 

οποίες η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία του ελληνικού δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων, 

καθώς επίσης οι  ΣτΕ 632/2019,1332/2019, 1333/2019 1334/2019, 1335/2019,1336/2019 ΣτΕ 

. 

 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

Δεν υφίστανται. 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση 

της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την αδειοδότηση κεραιών υπεύθυνος φορέας για τον 

σχεδιασμό και την προώθηση του Σχεδίου Νόμου είναι αποκλειστικά το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης (Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και Γενική 

Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Αναφορικά με τις 

διατάξεις για τη διοικητική δικαιοσύνη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ο καθ’ ύλην 

αρμόδιος φορέας για να προβεί στις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Αναφορικά με τις διατάξεις 

για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», η ρύθμιση 

εισάγεται αρμοδίως καθώς υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Εξωτερικών. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, υπεύθυνος φορέας για τον σχεδιασμό 

και την προώθηση του Σχεδίου Νόμου είναι αποκλειστικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (δεν υπάρχει συναρμοδιότητα με άλλο Υπουργείο). Αναφορικά με τις διατάξεις 

για το ΕΠΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι αυτό που έχει την κεντρική 

αρμοδιότητα, της χάραξης, τόσο αναπτυξιακής στρατηγικής για τη χώρα, όσο και πολιτικής 

για τις δημόσιες επενδύσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Οργανισμού του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (πδ 147/2017 (Α’ 192) «Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

έχει ως αποστολή τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, προγραμματισμό και 

υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας με στόχο την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και 

της καινοτομίας της οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής.» Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 23 ν 4270/2014 «…ο Υπουργός Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας έχει την ευθύνη για τη χάραξη της πολιτικής δημοσίων επενδύσεων και 

συντονίζει και εποπτεύει την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.» Στα 

πλαίσια αυτά, μεταξύ άλλων, ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατανέμει τον π/υ των 

δημοσίων επενδύσεων και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη διαχείριση των προγραμμάτων για 
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τα οποία παρέχει χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων 

επενδύσεων.  Τα παραπάνω συνιστούν τη θεσμική βάση της αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το σχεδιασμό και την προώθηση του προτεινόμενου σχεδίου 

νόμου. Συναρμοδιότητα άλλων υπουργείων – ιδίως του Υπουργείου Οικονομικών, του 

Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – μπορεί να 

επισημανθεί αναφορικά με συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν ιδίως σε θέματα 

προσωπικού καθώς και σε θέματα εκτέλεσης αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο των 

έργων του ΕΠΑ. Αναφορικά με τις βιομηχανικές δραστηριότητες και τα επιχειρηματικά 

πάρκα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, το σχέδιο νόμου συντάχθηκε αρχικά από τη Δ/νση 

Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την 

θεσμική αρμοδιότητά της που αναφέρεται στο άρθρο 40 του πδ 147/2017 (Α΄192): 

«Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων είναι ο σχεδιασμός και η ορθή υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης 

χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του ΠΔΕ».  Στη συνέχεια, συνεργάσθηκαν 

στελέχη από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ιδίως 

τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων και την Εθνική Αρχή Συντονισμού. Αναφορικά με τα 

παίγνια, η Ε.Ε.Ε.Π. ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, έχει σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. 

ε και ζ του άρθρου 17 του ν. 3229/2004 (Α 38), την αρμοδιότητα να μελετά και αξιολογεί το 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών καθώς και των 

συστημάτων ελέγχου αυτών και της διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων του 

δημοσίου και εισηγείται τη λήψη μέτρων βελτίωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου 

για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου και την προστασία των παικτών. 

 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε 

ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ,  το Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ της Δ/νση 

Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. 

των Επιμελητηρίων και Συμβολαιογράφοι. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, εκτός από 

τη Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων – Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την εφαρμογή των 

προτεινόμενων ρυθμίσεων αναμένεται, σε μεγάλο βαθμό, να καθορισθούν από τους ίδιους 

τους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία – Περιφέρειες). Ενδεικτικά και δυνητικά εμπλεκόμενες 

είναι, πχ οι ΔΙΣΑ των Περιφερειών, οι ΔιΑΠ, οι Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/14 (Α’265) , οι 

Δ/νσεις Προγραμματισμού / Στρατηγικού Σχεδιασμού των Υπουργείων. Αναφορικά με τα 

παίγνια, οι καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς επίσης οι καθ’ υλην αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Αναφορικά με τις βιομηχανικές δραστηριότητες 

και τα επιχειρηματικά πάρκα, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, 

υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, 

αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης 

Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και 

την οικονομοτεχνική μελέτη. 

Δεν υφίσταται. 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη 

της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.). 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.», οι νομοτεχνικοί κανόνες, όπως διατυπώνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της 

ΚΕ.Ν.Ε. και οι κανόνες καλής νομοθέτησης έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της 

τροπολογίας. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, τηρήθηκαν οι νομοτεχνικοί κανόνες. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, κατά τη σύνταξη των διατάξεων τηρήθηκαν οι 

νομοτεχνικές οδηγίες Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και οι κανόνες 

καλής νομοθετικής πρακτικής. Εξάλλου, με το από 23.09.2019 μήνυμα ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΠ εισερχομένου ΕΑΑΔΗΣΥ 

5003/24/09.2019), το σχέδιο νόμου διαβιβάστηκε στην ΕΑΑΔΗΣΥ για διατύπωση γνώμης, 

σύμφωνα με την αρμοδιότητά της, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 

περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπου ορίζεται ότι: «[...] γγ) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των 

διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεσή 

τους στη Βουλή.»  Η Γνώμη Α10/2019 που διατυπώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή, ελήφθη 

υπόψη στην τελική διαμόρφωση των διατάξεων του σχεδίου νόμου. Αναφορικά με τις 

διατάξεις για τη διοικητική δικαιοσύνη, τηρήθηκαν οι αναφερόμενοι στο εγχειρίδιο οδηγιών 

της ΚΕ.Ν.Ε. 

Ως προς τις λοιπές διατάξεις, τηρήθηκαν οι οδηγίες και κανόνες της ΚΕ.Ν.Ε. 

 

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη 

ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την 

προτεινόμενη. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.»,  από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παράγραφοι 1.α., 4 

5 και 6 του Άρθρου  4 του ν. 4242/2014, καθώς και κάθε άλλη ειδική ή γενική διάταξη που 

αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 

2372/1996 όπως ισχύει, αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 79 του 

παρόντος. Η παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου του Ν. 2372/1996 όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 79 του παρόντος και το Καταστατικό  της 

Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε τροποποιείται με το παρόντα 

νόμο και περιλαμβάνεται ως κομμάτι του στο Παράρτημα 1. Αναφορικά με τις διατάξεις για 
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το ΓΕΜΗ, το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου  τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί σειρά 

διατάξεων των νόμων οι οποίες απαριθμούνται αναλυτικά στο σχέδιο νόμου. Οι διατάξεις 

που τροποποιούνται αφορούν τους κάτωθι νόμους:  

 Ν.1667/86 (τροποποίηση) 

 Ν.4601/19 (τροποποίηση) 

 Ν.3419/05 (κατάργηση) 

 N.4548/18 (κατάργηση άρθρων) 

 N.3190/55 (κατάργηση άρθρων) 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, οι τροποποιήσεις αφορούν:  

1. Τα άρθρα 110 του ν. 4497/2017 και 69, 70 και 71 του ν. 4509/2017 που αφορούν τα 

Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα, τις δανειακές συμβάσεις υπέρ της τοπικής 

αυτοδιοίκησης μέσω του Ταμείου παρακαταθηκών, καθώς και τα προγράμματα τύπου 

«Φιλόδημος». 

2. Την εξαίρεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου για έργα ΕΠΑ και έργα 

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους από τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 

2527/1997 (Α`206), και 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύουν, όπως ισχύει για τα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

3. Αναδιατυπώσεις, για την αποφυγή παρερμηνειών, στο άρθρο 40 πδ 147/2017 (Α΄ 192). 

4. Τα άρθρα 119, 200 και 329 του ν. 4412/2016 (Α΄147), στα οποία το πλαίσιο εφαρμογής 

διευρύνεται για να καλύψει την υλοποίηση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΠΑ. 

Η τροποποίηση των άρθρων αυτών γίνεται με βάση την Α10/2019 Γνώμη που 

διατυπώθηκε από την ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με το σχέδιο νόμου. 

 

Αναφορικά με τις λοιπές διατάξεις, όπως ο πίνακας καταργούμενων – τροποποιούμενων 

διατάξεων.  

 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη 

τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ, απλούστευση, χρηστικότητα και ομοιομορφία για 

τις συντασσόμενες και δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία των εταιρειών με σειρά 

απαλλαγών και ρυθμίσεων. Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, με τον προτεινόμενο 

νόμο, σε μεγάλο βαθμό, εισάγονται ρυθμίσεις σε ένα πεδίο που δεν καλυπτόταν νομικά 

μέχρι σήμερα, ενώ οι όποιες σχετικές διατάξεις ίσχυαν αναφορικά με την εφαρμογή του ΠΔΕ, 

χαρακτηρίζονταν από παλαιότητα και προβλήματα ελλείψεων και κενών. Η παλαιά σχετική 

νομοθεσία ήταν παρωχημένη και αποσπασματική, οδηγώντας συχνά σε επικαλύψεις και 

δυσχεραίνοντας τη διαφάνεια.  Με τον προτεινόμενο νόμο ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου 

και επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός με απτό αποτέλεσμα τη συστηματοποίηση διαδικασιών 

για το ΕΠΑ, με άμεσο αντίκτυπο στην εφαρμογή του εθνικού ΠΔΕ (ιδίως άρθρα 5, 12, 20).  

Ανάμεσα στις υφιστάμενες διαδικασίες που είναι πιθανό να επηρεαστούν αμεσότερα, μετά 

748



41 
 

την έναρξη εφαρμογής, μπορούν ενδεικτικά να αναφερθούν αυτές που περιλαμβάνονται 

στις ετήσιες Εγκυκλίους που εκδίδονται σχετικά με την κατάρτιση και την υλοποίηση του 

ετήσιου ΠΔΕ (πλέον πρόσφατη: «Εγκύκλιος οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του 

ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020 – 2022»). Αναφορικά με τα παίγνια, 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγει ένα νέο πλαίσιο αδειοδότησης, λειτουργίας, εποπτείας 

και ελέγχου της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων, ενισχύοντας τη διαφάνεια των όρων και των 

συνθηκών λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς, τόσο στους πολίτες όσο και στις καθ ύλην 

αρμόδιες διοικητικές αρχές. 

 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή. 

Δεν υφίστανται. 

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα 

μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση. 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΓΕΜΗ,  

1. Π.Ε της χώρας 

2. ΥΓΕΜΗ της χώρας 

3. Συμβολαιογράφοι 

Αναφορικά με τις διατάξεις για το ΕΠΑ, το σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική 

διαβούλευση από 19/09/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30. Η διαβούλευση διήρκεσε μέχρι 

τις 24/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00. Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκε να συμμετάσχει κάθε 

φορέας, κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για 

την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Σε μεγάλο μέρος των 

εμπλεκόμενων φορέων και κοινωνικών εταίρων στάλθηκε επιπλέον ειδικό ενημερωτικό 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιδιαίτερα σε φορείς αλλά και οι επιμέρους υπηρεσίες 

που διαθέτουν αρμοδιότητα και εμπειρία σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού ή / και 

υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων (Υπουργεία, Περιφέρειες, Επιτελικές Δομές, 

Υπηρεσίες διαχείρισης του ΕΣΠΑ, ΔΙΣΑ,  Δ/νσης Προγραμματισμού, Επιμελητήρια, 

Συνδικαλιστικοί φορείς, ΟΚΕ, φορείς εκπροσώπησης των εθελοντών και των ΑΜΕΑ, κα). Κατά 

τη διαδικασία της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης αναρτήθηκαν συνολικά 27 σχόλια 

και προτάσεις. Tα σχόλια προήλθαν τόσο από στελέχη του δημοσίου, όσο και από 

επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από οργανώσεις όπως η ΕΣΑμεΑ, και 

θεματικά αφορούσαν:  

- Τη θετική αξιολόγηση των εισαγόμενων ρυθμίσεων 

- Προτάσεις για τη διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΠΑ (όπως, ενδεικτικά, η 

αξιοποίηση των ΔιΑΠ των Περιφερειών, πρόταση σχετικά με την παρακολούθηση 

του ΕΠΑ μέσα από το πληροφοριακό σύστημα, για τη χρήση του ΠΣΚΕ) 
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- Εισήγηση για την εισαγωγή στο κείμενο του νόμου ειδικών αναφορών σχετικά με την 

τήρηση των επιταγών του Συντάγματος και των δεσμεύσεων της χώρας αναφορικά 

με τα δικαιώματα των ΑμεΑ. 

- Προτάσεις εξειδικευμένων δράσεων που θα μπορούσαν να περιληφθούν μελλοντικά 

στην υλοποίηση του ΕΠΑ, όπως, ενδεικτικά, δράσεις που να αφορούν «συλλογικές 

επιχειρήσεις», συνεταιριστικά σχήματα του πρωτογενή τομέα, ψηφιακές 

πλατφόρμες (ενδεικτικά: ψηφιακά αποθετήρια ανοικτών επιστημονικών δεδομένων, 

ψηφιακά οργανογράμματα στο δημόσιο). 

- Εισηγήσεις για την αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας ώστε να βοηθηθούν ιδίως οι 

δήμοι στην κάλυψη αναγκών τους. 

- Υπογράμμιση της ανάγκης να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των Δήμων κατά τις 

διαδικασίες κατάρτισης του ΕΠΑ. 

- Αρνητικός σχολιασμός του σύντομου χρόνου της διαβούλευσης. 

- Κριτική, συνολικά, στο προτεινόμενο «σύστημα παρακολούθησης – αξιολόγησης – 

αναθεώρησης – ελέγχου», το οποίο χαρακτηρίζεται ως γραφειοκρατικό και 

δυσλειτουργικό. 

- Προτάσεις για τα θέματα προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων. 

- Επιβεβαίωση της ανάγκης θεσμοθέτησης - για τα έργα ΕΠΑ - διαδικασιών 

απλούστευσης / επιτάχυνσης, σε σχέση με την πραγματοποίηση αρχαιολογικών 

εργασιών, όταν προκύπτουν. 

- Σύνδεση των διαδικασιών του ΕΠΑ με την ανάγκη περαιτέρω αποκέντρωσης 

αρμοδιοτήτων, από τις Περιφέρειες σε Δήμους. 

Σημειώνεται ότι σχέδιο νόμου για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με παρόμοιο 

περιεχόμενο, είχε τεθεί σε διαβούλευση τον Μάρτιο του 2019, συγκεντρώνοντας σχόλια 

φορέων και πολιτών, αρκετά από τα οποία οδήγησαν στην περαιτέρω διαμόρφωσή του 

σχεδίου νόμου.  Συγκεκριμένες προσθήκες / προσαρμογές στο κείμενο του σχεδίου νόμου 

που έγιναν ως αποτέλεσμα των φάσεων διαβούλευσης ήταν: 

- Περιλήφθηκε αναφορά στην τήρηση, στο πλαίσιο του ΕΠΑ και των προγραμμάτων 

του, αρχών που διέπουν τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον και ανθρώπινα δικαιώματα, 

ειδικότερα μάλιστα ο κανόνας της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας ιδιαίτερα 

των ευπαθών ομάδων όπως τα άτομα με αναπηρία, καθώς και την άρση και 

αποτροπή ανισοτήτων . 

- Θεωρήθηκε σκόπιμο να προταθούν χρονικοί περιορισμοί για την κατάρτιση, τη 

διαβούλευση και την έγκριση τόσο του ΕΠΑ όσο και των ΤΠΑ και ΠΠΑ. Αυτό εκτιμάται 

ότι θα φέρει πιο σύντομα τα αποτελέσματα της προσπάθειας στην κοινωνία, με 

δεδομένους τους χρόνους που απαιτούνται στη Διοίκηση. 

- Διευκρινίστηκε σαφέστερα το θεσμικό πλαίσιο των Ειδικών Προγραμμάτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 13. 

- Περιλήφθηκε ειδική προϋπόθεση εκπόνησης μελέτης κόστους – οφέλους για την 

ένταξη των έργων π/υ άνω των 20 εκ ευρώ. 
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- Συμπεριελήφθησαν «ομάδες κριτηρίων» για την αξιολόγηση των έργων ΕΠΑ. 

- Απλουστεύτηκε περαιτέρω η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για απασχόληση 

σε αρχαιολογικές εργασίες των έργων ΕΠΑ, κατά το πρότυπο του ΕΣΠΑ. 

- Προστέθηκε ειδική αναφορά σε διαδικασία μέσα από την οποία ο αναπτυξιακός 

σχεδιασμός των φορέων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης θα λαμβάνεται 

υπόψη κατά την κατάρτιση των ΠΠΑ, καθώς και των ΤΠΑ αναφορικά με τον 

προγραμματισμό δράσεων τοπικής σημασίας. 

Τέλος, σχετικά με τις ειδικότερες παρατηρήσεις επί των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν 

για τη διαχείριση του ΕΠΑ ή σχετικά με συγκεκριμένες δράσεις που θα μπορούσαν να 

αφορούν το πεδίο υλοποίησης των έργων, η αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ 

επιφυλάσσεται να τις λάβει υπόψη, με σκοπό τον ορθολογικότερο και λειτουργικότερο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη.  

Βλ. σχετικά Έκθεση Διαβούλευσης 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη 

διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

Αναμένεται εκτενής διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή των 

διατάξεων και την έκδοση των κανονιστικών πράξεων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Για το σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το 

σχέδιο νόμου με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», η οποία 

ξεκίνησε την 11η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε την 24η Σεπτεμβρίου 

2019, περιλαμβάνοντας και τον χρόνο διαβούλευσης επί των διατάξεων του 

ΓΕΜΗ και του ΕΠΑ.  

Εξαιτίας των σοβαρών θεμάτων, πέραν αυτών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο νόμου, 

υπήρξαν αρκετά ουσιώδη και θετικά σχόλια,  τα οποία και τέθηκαν υπόψη  στην 

τελική διαμόρφωση των διατάξεων.  

Ειδικότερα:  

 ΜΕΡΟΣ Α’: ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Τα περισσότερα σχόλια αποτυπώνουν τη θετική ανταπόκριση στις 

προτεινόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες στην κατεύθυνση της 

απλοποίησης, ευελιξίας και επιτάχυνσης των διαδικασιών. Αναφορικά με την 

παρ. 5 του άρθρου 1 του ν/σ,  διατυπώθηκαν προτάσεις επέκτασης της εν λόγω 

διάταξης και σε άλλες κατηγορίες επενδύσεων και αδειοδοτικών διαδικασιών. 

Ακόμη, προτάθηκε η ένταξη και άλλων κατηγοριών επενδύσεων στις 

«Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις» της περ. ε’ της παρ. 2 του 

άρθρου 10 του ν. 4608/2019 καθώς και η επανένταξη επενδύσεων 

Επιχειρηματικών Πάρκων στις Στρατηγικές Ιδιωτικές Επενδύσεις. 

Διατυπώθηκαν επιφυλάξεις αναφορικά με την εισαγωγή συγκεκριμένων και 

ειδικών παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης 

με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν/σ, ενώ προτάθηκε αυστηροποίηση των όρων 

με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, διατυπώθηκε 

πρόταση πρόβλεψης της δυνατότητας κατάρτισης ΕΣΧΑΣΕ, σύμφωνα με τη 

διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4608/2019 (Α’ 66), σε εκτάσεις εντός 

της ίδιας δημοτικής ενότητας. Τέλος, διατυπώθηκαν προτάσεις περαιτέρω 
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απλούστευσης της διαδικασίας υπαγωγής των επενδυτικών προτάσεων στις 

κατηγορίες Στρατηγικών επενδύσεων αλλά και της σχετικής αδειοδοτικής 

διαδικασίας (π.χ. συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε ένα όργανο, ενίσχυση της 

των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών 

Επενδύσεων στις αδειοδοτικές διαδικασίες, περαιτέρω σύντμηση των 

προθεσμιών κ.ο.κ.). 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4399/2016 (Α' 117), 3908/2011 (Α' 8), 

3299/2004 (Α' 261) ΚΑΙ 2601/1998 (Α' 81) 

Τα περισσότερα σχόλια αποτυπώνουν τη θετική ανταπόκριση στις 

προτεινόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες, στην κατεύθυνση της 

απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών. Διατυπώθηκαν επιφυλάξεις 

σχετικά με την εξασφάλιση της απαραίτητης διαφάνειας στην νέα ελεγκτική 

διαδικασία, την έκταση της ευθύνης του ελεγκτή καθώς και προτάσεις για την 

πρόβλεψη ρυθμίσεων που αποτρέπουν τη δημιουργία καταστάσεων 

σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του ελεγκτή. Τέλος διατυπώθηκαν 

προτάσεις σχετικά με την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων και άλλων 

δραστηριοτήτων στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου καθώς 

και για την τροποποίηση και άλλων διατάξεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), με 

γνώμονα την περαιτέρω απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών.  

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
 

Ως προς το άρθρο 11, τα σχόλια αφορούν τις εισηγούμενες ρυθμίσεις και 

μάλιστα επεκτείνονται και με συγκεκριμένες προτάσεις ως προς το νομοθετικό 

πλαίσιο για την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων. 

 

Συγκεκριμένα, θετικά αντιμετωπίζονται οι ρυθμίσεις για την πρόβλεψη να 

αναλάβει η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στα 

ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Δήμος. 

Θετικά από κάποιους, αλλά και με προβληματισμό από άλλους 

αντιμετωπίζονται οι διατάξεις που προβλέπουν μετάπτωση σε καθεστώς 

753



3 
 

γνωστοποίησης των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται εντός Πάρκου, ακόμα 

και αν η δραστηριότητα υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης, όπως επίσης και η 

διάταξη που προβλέπει δυνατότητα διαφορετικής περιβαλλοντικής 

κατηγοριοποίησης για τις επιχειρήσεις εντός Πάρκου.Πολλά σχόλια σχετίζονται 

με τη διαδικασία μεταβίβασης της διαχείρισης του Πάρκου στην ΕΔΕΠ και αν η 

μεταβίβαση θα συνδέεται με μεταβίβαση και της κυριότητας επί των 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων του 

Πάρκου, που έχουν προέλθει κυρίως από την εισφορά σε γη και σε χρήμα.  

Όπως αναφέρθηκε, εκτός από τα σχόλια επί των προωθούμενων ρυθμίσεων, 

προτείνονται επιπλέον διατάξεις που θα λειτουργούσαν ως κίνητρα για την 

εγκατάσταση επιχειρήσεων μέσα στα Επιχειρηματικά Πάρκα, όπως η 

απόσβεση των δαπανών μετεγκατάστασης, η μείωση του ΕΝΦΙΑ και στα 

νομικά πρόσωπα, η πρόβλεψη καθ’ ύψους υπέρβασης για την ανέγερση 

κτιρίων, η μείωση του ελάχιστου ποσοστού πρασίνου και των χώρων 

στάθμευσης. 

Επιπλέον, προτείνονται πολλές τροποποιήσεις επί ειδικότερων θεμάτων του 

θεσμικού πλαισίου της ανάπτυξης και λειτουργίας των Επιχειρηματικών 

Πάρκων, όπως ο τρόπος αλλαγής των Κανονισμών Λειτουργίας, η ελάχιστη 

έκταση του Πάρκου, η εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων ελέγχου της 

εισόδου του ΕΠ, η επαναξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάταξης των ίδιων 

των ΕΠ, η πρόσβαση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ στα στοιχεία του Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Αποβλήτων των επιχειρήσεων, η δυνατότητα χρήσης των 

υφιστάμενων εξωτερικών υποδομών, η ανάληψη εκ της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ 

της ιδιότητας της αδειοδοτούσας αρχής για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, η 

πρόβλεψη νέου τύπου διχωρικού Πάρκου, η δημιουργία Επιτροπής 

παρακολούθησης της λειτουργίας των ΕΠ, καθώς και διατάξεις που 

διευκρινίζουν το πλαίσιο του ν.3982/2011 σε σχέση με το πλαίσιο του Νέου 

Οικοδομικού Κανονισμού. Κάποιες εκ των προτάσεων της διαβούλευσης έγιναν 

δεκτές, ενώ για τις υπόλοιπες κρίθηκε ότι απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία και 

διαβούλευση μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, τα οποία θα επανέλθουν 

με νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα Επιχειρηματικά Πάρκα. 
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ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Ως προς το άρθρο  13, πολύ θετικά αντιμετωπίζεται η κατάργηση του κριτηρίου 

της όχλησης για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και η ταύτιση του με την 

περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων. Επίσης, η μεταβατική 

διάταξη της παρ. 3 προτείνεται να επεκταθεί και για την εγκατάσταση σε παλιά 

βιομηχανικά κτίρια, νομίμως υφιστάμενα. 

Θετικά αντιμετωπίζεται και η διάταξη για την απαίτηση γνωστοποίησης και όχι 

έγκρισης σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδας σε περιοχή με καθορισμένες 

χρήσεις γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας. 

 

ΜΕΡΟΣ Η’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4442/2016 «ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 

Στο άρθρο 14 κάποια σχόλια αφορούν νομοτεχνικές διορθώσεις ως προς τους 

οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης, οι οποίες ενσωματώθηκαν. 

Θετικά αντιμετωπίζονται οι διατάξεις για την θεσμοθέτηση προτύπων που 

οδηγούν στην απαλλαγή από τις υφιστάμενες αδειοδοτικές διαδικασίες και οι 

διατάξεις για την δυνατότητα στροφής σε ιδιωτικούς φορείς τόσο για την 

επεξεργασία των φακέλων αδειοδότησης όσο και για τους εκ των υστέρων 

ελέγχους. Υπάρχει σχόλιο, ώστε κατά το στάδιο επεξεργασίας του πλαισίου 

άσκησης μιας δραστηριότητας να λαμβάνεται υπόψη και η ισότιμη πρόσβαση 

ατόμων με αναπηρία. 

Προβληματισμοί τίθενται, ώστε οι διατάξεις για την απλοποίηση των 

διαδικασιών να έχουν ως στόχο όχι μόνο την διευκόλυνση των επιχειρήσεων 

αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, υπάρχει προβληματισμός 

ως προς την μετάπτωση εκ του νόμου στο καθεστώς της γνωστοποίησης μετά 

τις 31-12-2020 για τις δραστηριότητες, οι οποίες δεν θα έχουν ελεγχθεί και 
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γίνεται υπόμνηση για ορθή και ενιαία ερμηνεία των διατάξεων από τις δημόσιες 

υπηρεσίες. 

Στο παρόν άρθρο, με αφορμή τις τροποποιήσεις στο ν.4442/2016 για την 

λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων, γίνεται, επιπλέον, αναφορά σε 

περιπτώσεις Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα αδειοδότησης σε περιπτώσεις Γενικής Κατοικίας. Επίσης, γίνεται 

πρόταση για τροποποίηση του Κανονισμού Πυροπροστασίας, ώστε σε 

υφιστάμενα κτίρια μετά την 12-02-1989, που διαθέτουν πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας, για τα οποία έχει μεσολαβήσει αλλαγή χρήσης ή προσθήκη 

δόμησης, να εφαρμόζονται ειδικότερες διατάξεις ως προς τη μελέτη παθητικής 

και ενεργητικής πυροπροστασίας. 

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

Στο άρθρο 19 αντιμετωπίζεται θετικά η αναμόρφωση του πλαισίου εποπτείας 

των δραστηριοτήτων και των προϊόντων, ενώ ως τομέας προτεραιότητας 

σχολιάζεται ο τομέας εποπτείας της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπλέον 

προτείνεται να δίδεται χρόνος διόρθωσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων 

χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις από την πρώτη διαπίστωση της μη 

κανονικότητας. 

Ως σχόλιο προτείνεται η συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων στην 

Ομάδα Διαχείρισης Έργου του άρθρου 134, ενώ από τις περιβαλλοντικές 

οργανώσεις τίθεται προβληματισμός ως προς τη συμμετοχή και ιδιωτών ως 

ελεγκτών.   

 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA 

Σχετικά με τα σχόλια της διαβούλευσης που αφορούσαν το μέρος υπό τον τίτλο 

«Ψηφιακή Διακυβέρνηση – Αδειοδότηση και έλεγχος κατασκευών κεραιών στην 

ξηρά», αφού διαβάστηκαν και έτυχαν έντονης επεξεργασίας όλα, σχόλια και 

σημεία έχουν ενσωματωθεί σε διάφορες διατάξεις. Τονίζεται ότι αρκετά σχόλια 

ήταν αμιγώς νομοτεχνικά ενώ άλλα μπήκαν στην ουσία των ρυθμίσεων. 
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Ειδικότερα, στο άρθρο 47 ελήφθησαν υπόψη όλα τα σχόλια τα οποία 

αναφέρονταν στον υποψήφιο, ο οποίος οφείλει να κατέχει βασικό τίτλο 

σπουδών συναφή με τις εφαρμογές ΤΠΕ και όχι απλά να είναι απόφοιτος ΑΕΙ. 

Δόθηκε βάση στο γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι και απόφοιτος ΤΕΙ.  Ακόμα, 

στη παράγραφο 4β όσον αφορά το μεταπτυχιακό τίτλο τα ζητούμενα είναι 

μάλλον λίγα σε σχέση με πολλούς άλλους επιστήμονες που έχουν στη κατοχή 

τους πέραν του ενός μεταπτυχιακού τίτλου. Στη παράγραφο 4δ δεν οριζόταν η 

ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία που θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον τριετής 

σε θέση ευθύνης. Ως έχει τώρα στη παράγραφο ο υποψήφιος θα μπορούσε να 

είναι και κάποιος που έκανε 6μηνη πρακτική εργασία για την απόκτηση του 

πτυχίου του.  

Περαιτέρω, στο άρθρο 48 υπήρξε σχόλιο που αμφισβητούσε τη διατύπωση της 

παρ. 15 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 16 του άρθρου 61 του ν.4623/2019 

σχετικά με τον επικείμενο Οργανισμό του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. Έτσι ελήφθη υπόψη η πρόταση να είναι ευρύτερη η 

διατύπωση ώστε να περιλάβει και τις περιπτώσεις σύστασης, συγχώνευσης ή 

και κατάργησης οργανικών μονάδων του, όπως δίνεται η δυνατότητα με το 

άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 4622/2019. 

Τέλος, κατά τη σύσταση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, με κύρια αποστολή 

την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών, τα οποία 

προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, 

προς πολίτες, με ή χωρίς αναπηρία, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, 

με ή χωρίς αναπηρία, καθώς και την σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις 

της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους 

ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις που τέθηκαν από την Ε.Σ.Α.μεΑ. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ': ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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Ο αριθμός των υποβληθέντων σχολίων για τις ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ανήλθε σε εκατό (100). 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται τα συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα 

των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Ειδικότερα, στην πρώτη στήλη 

περιλαμβάνονται τα άρθρα και στη δεύτερη ο αριθμός υποβληθέντων σχολίων 

στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ –ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

ΆΡΘΡΟ 49 14 

ΆΡΘΡΟ 50 6 

ΆΡΘΡΟ 51 10 

ΆΡΘΡΟ 52 1 

ΆΡΘΡΟ 53 2 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

ΆΡΘΡΟ 54 5 

ΆΡΘΡΟ 55 9 

ΆΡΘΡΟ 56 12 

ΆΡΘΡΟ 57 2 

ΆΡΘΡΟ 58 1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’-ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΆΡΘΡΟ 59 8 

ΆΡΘΡΟ 60 1 

ΆΡΘΡΟ 61 1 

ΆΡΘΡΟ 62 2 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΆΡΘΡΟ 63 1 

ΆΡΘΡΟ 64 2 

ΆΡΘΡΟ 65 23 

ΆΡΘΡΟ 66 Δεν επιτρέπεται 
σχόλιο 

ΆΡΘΡΟ 67 Δεν επιτρέπεται 
σχόλιο 

ΆΡΘΡΟ 68 Δεν επιτρέπεται 
σχόλιο 

 

 

Γ.ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο συνολικός αριθμός των σχολίων ανέρχεται σε εκατό (100). Οι περισσότερες 

τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση φορέων και πολιτών, 

αφορούν στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’-Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις (33 

σχόλια) και ειδικότερα στο άρθρο 49-«Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων 

759



9 
 

συλλογικών ρυθμίσεων», (14 σχόλια). Έπεται το κεφάλαιο Β’- Ατομικές 

Εργασιακές Σχέσεις (29 σχόλια), το κεφάλαιο Δ’- Ασφαλιστικές Διατάξεις (26 

σχόλια) και τέλος το κεφάλαιο Γ’-Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης 

Εργασίας (12). 

Ωστόσο, οι περισσότερες εν γένει τοποθετήσεις επί άρθρου έγιναν στο άρθρο 

65- Παράταση άρθρου 50 του ν.4569/2018 του Κεφαλαίου Δ’.  

Ειδικότερα, διατυπώνονται αρκετές ενστάσεις από δημοσίους υπαλλήλους του 

«Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΕΦΚΑ) και του «Ενιαίου Ταμείου 

Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ), κατά της 

παράτασης ισχύος της διάταξης με την οποία απαιτείται η προηγούμενη 

σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την 

έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων του «Ενιαίου 

Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΕΦΚΑ) και του «Ενιαίου Ταμείου 

Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ). 

Ωστόσο, η παρούσα ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη, λόγω συσσώρευσης 

μεγάλου όγκου εκκρεμών ασφαλιστικών υποθέσεων προκειμένου να 

επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του «Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» 

(ΕΦΚΑ) και του «Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ), καθώς και η συνέχιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης 

των ασφαλισμένων.  

Επιπροσθέτως, όσον αφορά στο άρθρο 64-«Καταληκτική Ημερομηνία 

Υπαγωγής στη Ρύθμιση του ν.4611/2019» παρατίθεται ένα αξιοσημείωτο 

σχόλιο, το οποίο και ενσωματώθηκε στο άρθρο 64. Ειδικότερα, προτείνεται:  

«Ως γνωστόν η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και ο Εμπορικός Σύλλογος 

έχουν ζητήσει παράταση, συνεπεία των προβλημάτων που καθημερινά μας 

μεταφέρουν τα μέλη μας, με κυριότερο αυτό της αδυναμίας των παλαιών 

Ταμείων να εντάξουν τις οφειλές στη ρύθμιση. Η εικόνα που έχουμε εμείς από 

την καθημερινή επαφή με τους ασφαλισμένους είναι πως υπάρχει μεγάλη 

μερίδα οφειλετών που δεν γνωρίζει καν τη ρύθμιση. Απομένουν 18 ημέρες και 

είναι αβέβαιον αν όλοι αυτοί θα προλάβουν. 
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Σε κάθε περίπτωση η διάταξη χρειάζεται διόρθωση, αν η πραγματική βούληση 

είναι να αρκεί ο ασφαλισμένος να έχει εισέλθει στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (α’ 

στάδιο) χωρίς να έχει επιλέξει επανυπολογισμό ή μη και μετά οριστική υποβολή 

(άρθρο 11 παρ.3 ν.4611/2019). Η μόνη διατύπωση «υποβολή αιτήματος 

προσδιορισμού οφειλής», με δεδομένο ότι αυτός είναι και ο τίτλος της 

ηλεκτρονικής αίτησης, δημιουργεί αμφιβολίες στους ασφαλισμένους για το 

σημείο που πρέπει να φτάσουν. 

Προτείνεται η προσθήκη φράσης στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.2, 

ώστε να υπάρξει η ακόλουθη διατύπωση: «…..η ως άνω καταληκτική 

ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της 

οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο), χωρίς να 

απαιτείται η επιλογή του επανυπολογισμού ή μη και η οριστική υποβολή.». 

 

Ως εκ τούτου, το άρθρο 64 διαμορφώνεται ως εξής: 

                                                        Άρθρο 64 

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019 

Στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) όπως ισχύει, προστίθεται  παράγραφος 

2 και  το άρθρο 13 του ν.4611/2019 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 13 

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση 

 

1.Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 

30.09.2019. 

 

2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία 

υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παράγραφο 

3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην 
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υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον 

προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται 

επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό 

επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή 

μη των οφειλών.  Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να 

γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι 

οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή 

στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31η.12.2019.». 

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποσαφηνίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία , ήτοι η 

30η Σεπτεμβρίου 2019 αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον 

προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο) 

και οτι ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και 

η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών 

που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους 

είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του 

επανυπολογισμού ή μη των οφειλών.  

 
ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Το πρώτο σχόλιο δεν αφορά τις προτεινόμενες διατάξεις, αλλά την ανάγκη 

επιτάχυνσης της πολιτικής δικαιοσύνης με την αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας και την επαναφορά παλαιότερων διατάξεων ως προς την 

διαδικασία, με την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστηρίων και 

την παράλληλη πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και με την αύξηση του 

αριθμού των δικαστικών λειτουργών. 

Το δεύτερο σχόλιο αφορά τον αρχικό τίτλο του Μέρους ΙΓ’ («Παρεμβάσεις στη 

Δικαιοσύνη») ο οποίος δεν θεωρείται εύστοχος και ο οποίος, ήδη, 
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τροποποιήθηκε σε «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ». 

Επίσης με το ίδιο σχόλιο επισημαίνεται, αναφορικά με την προτεινόμενη 

διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 70α του ν.2717/1999, προβληματισμός ως προς  

την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 40/2013 και ως προς την 

εκτύπωση των δικογράφων η οποία θεωρείται βέβαιη ελλείψει υποστηρικτικών 

δομών, ενώ με το τρίτο σχόλιο προτείνεται ως ημερομηνία ισχύος του άρθρου 

70 η 1.7.2020. Σύμφωνα με το τέταρτο σχόλιο για να επιτύχουν οι 

προτεινόμενες διατάξεις θα πρέπει να εγκαλούνται οι δικαστές για 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και τέλος κατά το πέμπτο σχόλιο είναι 

απαράδεκτη η κατά το άρθρο 72  του προτεινόμενου σχεδίου νόμου αναγραφή 

του ΑΦΜ στα δικόγραφα. 

Επί των σχολίων αυτών παρατηρούνται τα εξής: Όπως αναφέρεται και στην 

οικεία αιτιολογική έκθεση η έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων την 

1.1.2021 είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές 

προσαρμογές στο ΟΣΔΥΥ ΔΔ και στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα 

Δικηγορικών Συλλόγων, να εφοδιαστούν με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

τα διοικητικά δικαστήρια, οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, οι δικηγόροι 

και τα μέλη του ΝΣΚ, καθώς και να ενημερωθούν σχετικά οι πολίτες και όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς. Με την αναγραφή του ΑΦΜ στα δικόγραφα διευκολύνεται 

η ταυτοποίηση των διαδίκων, ενώ με τις προτεινόμενες διατάξεις επιτυγχάνεται 

η πλήρης αποϋλοποίηση της διοικητικής δίκης με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

ανάγκη εκτυπώσεως δικογράφων και στοιχείων του διοικητικού φακέλου. 

Τέλος, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους 

αποτελεί για τους δικαστές πειθαρχικό παράπτωμα (ν.1756/1988 άρθρο 91 

παρ. 2 περ. ε΄) το οποίο επισύρει μέχρι και την ποινή της οριστικής παύσης 

(ν.1756/1988 άρθρο 93). 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΕ’: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ 
 

1.Εκφράστηκε προβληματικός σε σχέση με την παρεχόμενη δυνατότητα στην Ελληνική 
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Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. να "αναθέτει και να επιβλέπει την 

εθνική συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού". 

 

Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» μέσα στο νέο πλαίσιο 

λειτουργίας της καλείται να σχεδιάσει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, να προσφέρει και να 

υλοποιήσει νέες και καινοτόμες υπηρεσίες, να μεριμνήσει για την περαιτέρω ενίσχυση και 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων δράσεων και να προχωρήσει στην 

πλήρη ενεργοποίηση της για το σύνολο των ευρύτατων αρμοδιοτήτων της,  υπό την αιγίδα 

του ΥΠΕΞ. Καθώς στο σημείο αυτό ο νόμος προβλέπει απλά την ύπαρξη σχετικής 

δυνατότητας, το ζήτημα που τίθεται θα εξεταστεί σε δεύτερο χρόνο από την ίδια την 

εταιρεία. 

 

2.Προτάθηκε η άμεση εποπτεία της εταιρείας από τον Πρωθυπουργό.  

 

Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» οργανικά και 

λειτουργικά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια ενοποίησης και συντονισμού 

των δράσεων οικονομικής διπλωματίας υπό την αιγίδα του Υπουργείο Εξωτερικών, 

προσπάθεια η οποία αποτελεί κεντρική κυβερνητική επιλογή. 

 

ΙΣΤ’: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Το Σχέδιο Νόμου «Γενικό Εμπορικό Μητρώο» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση 

από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό  Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τις 17 

έως 20 Σεπτεμβρίου και έλαβε συνολικά 152 σχόλια.  Περιλαμβάνει συνολικά 

32 άρθρα και  πέντε (5) από αυτά (10, 16, 21, 28, 31) δεν ήταν ανοιχτά για 

σχολιασμό. Στα υπόλοιπα άρθρα,  το μεγαλύτερο μέρος των σχολίων (πάνω 

από 50%) επικεντρώθηκε  επί των άρθρων 1-5, 11, 12, 19, 27, 29 και 30  όπου 

και εντοπίζονται οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει το νέο σχέδιο νόμου 

που πρόκειται να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο Ν. 3419/2005. Σημειώνεται 

ότι το περιεχόμενο των σχολίων είναι μονομερές, καθώς η συντριπτική 

πλειοψηφία αυτών (πάνω από 90%) έχει γίνει από την ΚΕΕΕ και τα 

Επιμελητήρια όλης της Χώρας. Σε πολύ μικρότερο βαθμό έχουν συμμετάσχει 

λογιστές και απειροελάχιστα οι ίδιοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ. 

Πιο αναλυτικά κατ’ άρθρο τα σχόλια αφορούν στα εξής: 

Άρθρο 1. 
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Η πλειοψηφία των σχολίων αφορά σε διευκρινίσεις και παρατηρήσεις επί των 

ορισμών «Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ» και 

«Πιστοποιημένος Χρήστης ΓΕΜΗ». 

Τόσο εντός του σχεδίου νόμου όσο και στην αιτιολογική έκθεση απαντάται κάθε 

σχετικό ερώτημα.  

Συνεπώς δεν ενσωματώθηκαν κάποια από τα 9 σχόλια  που έγιναν επί του 

άρθρου. 

Άρθρο 2. 

Τα σχόλια επικεντρώνονται σε απόψεις επί των αλλαγών που επιφέρει το 

σχέδιο νόμου ως προς τους νέους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 

(ομόρρυθμοι εταίροι, ναυτικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ), 

στον ορισμό του εμπόρου στην παρ 2 και στη διαδικασία που θα πρέπει να 

ακολουθούν οι Κοινωνίες Κληρονόμων. Επίσης, υπήρξαν πολλά σχόλια που 

αφορούσαν στην επαναφορά της υποχρέωσης εγγραφής στο ΓΕΜΗ των 

υποκαταστημάτων ημεδαπής. 

Οτιδήποτε αφορά στους νέους εγγραφόμενους στο ΓΕΜΗ διευκρινίζεται στην 

αιτιολογική. 

Συνεπώς δεν ενσωματώθηκε  κάποιο από τα 11 σχόλια που έγιναν επί του 

άρθρου. 

Άρθρο 3 

Τα σχόλια επικεντρώνονται στα εξής: 

α. Σε αιτήματα επαναπροσδιορισμού ορισμένων αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας 

Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ. 

β. Σε διαφωνίες για τη σύσταση του Μητρώου πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ 

και ΥΜΣ 

γ. Σε διευκρινίσεις και παρατηρήσεις που αφορούν στην ένταξη των 

συμβολαιογράφων στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 

δ. Σε παρατηρήσεις και απόψεις επί του καθορισμού της καθ’ ύλην και κατά 

τόπο αρμοδιότητας των Επιμελητηρίων στις πόλεις όπου υπάρχουν αμιγή 

Επιμελητήρια. 

ε. Σε αιτήματα για δυνατότητα άσκησης καθηκόντων προϊσταμένων Τμημάτων 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίων και από υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων, το άρθρο βελτιώθηκε τόσο ως προς την 

αποσαφήνιση του ορισμού των Συμβολαιογράφων ως ΥΓΕΜΗ, όσο και ως 
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προς τις χωρική αρμοδιότητα των αμιγών Επιμελητηρίων. Ως προς τα λοιπά 

σχόλια, δίδονται διευκρινίσεις στην αιτιολογική έκθεση. 

Συνεπώς, από τα 25 σχόλια που συγκέντρωσε το εν λόγω άρθρο, 

ενσωματώθηκαν τουλάχιστον τα μισά. 

Άρθρο 4 

Τα σχόλια αφορούν σε αιτήματα για επαναφορά του Εποπτικού Συμβουλίου 

και σε παρατηρήσεις επί του εύρους της εποπτείας του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων. Προτείνεται η απόδοση   μεγαλύτερου ρόλου στην ΚΕΕΕ και 

στην Διοικητική της Επιτροπή σε θέματα εποπτείας του ΓΕΜΗ. 

Στην αιτιολογική έκθεση αναλύεται ο λόγος για τον οποία η εποπτεία του ΓΕΜΗ 

είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Συνεπώς, δεν ενσωματώθηκε κανένα από τα 4 σχόλια που έγιναν επί του 

άρθρου. 

Άρθρο 5  

Τα σχόλια αφορούν σε αιτήματα για συγκυριότητα του πληροφοριακού 

συστήματος ΓΕΜΗ και ΥΜΣ μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και της ΚΕΕΕ.  

Πρόκειται για αιτήματα μη συμβατά με την ισχύουσα νομοθεσία, στην 

αιτιολογική έκθεση γίνεται διεξοδική ανάλυση. 

Συνεπώς δεν ενσωματώθηκε κανένα από τα 5 σχόλια που έγιναν επί του 

άρθρου. 

Άρθρα 6- 9  

Υπάρχει 1 σχόλιο σε καθένα από τα άρθρα με σχόλια που επαναλαμβάνονται 

και σε άλλα άρθρα. 

Δεν ενσωματώθηκε κάποια από τα 4 σχόλια. 

Άρθρο 10  

Κλειστό στη Διαβούλευση. 

Άρθρα 11-18 

Τα σχόλια αφορούν σε γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τα στοιχεία που 

υποχρεούνται να καταχωρούν στο ΓΕΜΗ οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Από τα 21 σχόλια που έγιναν επί των άρθρων ενσωματώθηκε 1 που αφορούσε 

σε νομοτεχνική βελτίωση.  
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Άρθρο 19 

Τα σχόλια  αφορούν σε: 

α) έντονες διαφωνίες και προβληματισμούς σχετικά με τις συνέπειες των 

αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων και 

β) διαμαρτυρίες από υπαλλήλους των ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων για τον 

χρόνο εντός του οποίου οφείλουν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο νομιμότητας 

και να προβούν στη δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ. 

Θεωρούν τις πέντε ημέρες πολύ μικρό διάστημα, δεδομένων και των ελλείψεων 

σε προσωπικό που παρατηρείται σε κάποιες από αυτές. 

Δεν ενσωματώθηκε κανένα από τα 19 σχόλια που τέθηκαν επί του άρθρου στη 

διαβούλευση, δεδομένου ότι το εν λόγω άρθρο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για 

το Γ.Ε.ΜΗ., όπου η ταχεία και αποτελεσματική  εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων 

αποτελεί βασικό στόχο και  αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα της 

πολιτείας.  

Άρθρα 20-28 

Τα σχόλια είναι γενικά ενώ δυο που αφορούν σε νομοτεχνικές βελτιώσεις 

(άρθρα 24 και 27)  ενσωματώθηκαν στο σχέδιο νόμου. 

Άρθρο 29 

Τα σχόλια αφορούσαν στο αίτημα των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ τα έσοδα 

από τα ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. να ανήκουν στους φορείς και όχι στις 

ΥΓΕΜΗ. 

Τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά και η παρ. 2 του άρθρου 19 αναδιατυπώθηκε. 

Συνεπώς, ενσωματώθηκε το σύνολο των 18 σχολίων που τέθηκαν επί του 

άρθρου στη διαβούλευση. 

Άρθρο 30 

Τα σχόλια αφορούν σε ανησυχίες και προβληματισμούς σχετικά με την 

διαδικασία επιβολής προστίμων στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται 

με τις διατάξεις του νόμου. Οι λεπτομέρειες του ζητήματος  θα καθοριστούν με 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

Συνεπώς δεν κρίθηκε σκόπιμο να ενσωματωθεί κάποιο από τα 12 σχόλια που 

τέθηκαν επί του άρθρου. 

Άρθρο 32 
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Τα άρθρο αφορά σε μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής του νόμου. Ελήφθησαν 

υπόψη οι προβληματισμοί και η ισχύς του νόμου δεν θα είναι άμεσα από τη 

δημοσίευσή του, αλλά από την 1-1-2020. 

Συνεπώς τα περισσότερα από τα 7 σχόλια που τέθηκαν επί του άρθρου 

ενσωματώθηκαν στο σχέδιο νόμου. 

 

Συμπερασματικά, περισσότερα από το 1/3 των σχολίων ενσωματώθηκαν στη 

διαβούλευση (άρθρα 3, 11, 24, 27, 29, 32), ενώ το μεγαλύτερο μέρος των 

υπολοίπων που αφορούσαν  σε ερωτήματα και διευκρινίσεις  επί των αλλαγών 

που επιφέρει το σχέδιο νόμου  αναλύονται διεξοδικά στην συνοδευτική 

αιτιολογική έκθεση. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΘ’: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Φαίνεται ότι οι ρυθμίσεις που εισάγει η παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία 

εκφράζουν μια ώριμη ανάγκη της Ελληνικής Διοίκησης, καθώς οι 

συμμετέχοντες στη διαβούλευση, στην πλειοψηφία τους, αντιμετωπίζουν τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις ως θετικές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «το 

παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία, καθώς θέτει κανόνες 

στη διαχείριση του Εθνικού ΠΔΕ», ενώ επισημαίνεται ότι «το πνεύμα και το 

γράμμα των διατάξεων για το Εθνικό Πλαίσιο Ανάπτυξης, «αντιστοιχίζει τη 

φιλοσοφία και τις διαδικασίες της διαχείρισης των εθνικών πόρων του ΠΔΕ με 

αυτές του ΕΣΠΑ». 

Tα σχόλια προέρχονται τόσο από στελέχη του δημοσίου, όσο και από 

επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από οργανώσεις όπως η 

ΕΣΑμεΑ, και θεματικά αφορούν: 

- Τη θετική αξιολόγηση των εισαγόμενων ρυθμίσεων 
- Προτάσεις για τη διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΠΑ (όπως, 

ενδεικτικά, η αξιοποίηση των ΔιΑΠ των Περιφερειών, πρόταση σχετικά 
με την παρακολούθηση του ΕΠΑ μέσα από το πληροφοριακό σύστημα, 
για τη χρήση του ΠΣΚΕ) 

- Εισήγηση για την εισαγωγή στο κείμενο του νόμου ειδικών αναφορών 
σχετικά με την τήρηση των επιταγών του Συντάγματος και των 
δεσμεύσεων της χώρας αναφορικά με τα δικαιώματα των ΑμεΑ. 

- Προτάσεις εξειδικευμένων δράσεων που θα μπορούσαν να 
περιληφθούν μελλοντικά στην υλοποίηση του ΕΠΑ, όπως, ενδεικτικά, 
δράσεις που να αφορούν «συλλογικές επιχειρήσεις», συνεταιριστικά 
σχήματα του πρωτογενή τομέα, ψηφιακές πλατφόρμες (ενδεικτικά: 
ψηφιακά αποθετήρια ανοικτών επιστημονικών δεδομένων, ψηφιακά 
οργανογράμματα στο δημόσιο). 
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- Εισηγήσεις για την αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας ώστε να 
βοηθηθούν ιδίως οι δήμοι στην κάλυψη αναγκών τους. 

- Υπογράμμιση της ανάγκης να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των Δήμων 
κατά τις διαδικασίες κατάρτισης του ΕΠΑ. 

- Αρνητικός σχολιασμός του σύντομου χρόνου της διαβούλευσης. 
- Κριτική, συνολικά, στο προτεινόμενο «σύστημα παρακολούθησης – 

αξιολόγησης – αναθεώρησης – ελέγχου», το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
γραφειοκρατικό και δυσλειτουργικό. 

- Προτάσεις για τα θέματα προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων. 
- Επιβεβαίωση της ανάγκης θεσμοθέτησης - για τα έργα ΕΠΑ - 

διαδικασιών απλούστευσης / επιτάχυνσης, σε σχέση με την 
πραγματοποίηση αρχαιολογικών εργασιών, όταν προκύπτουν. 

- Σύνδεση των διαδικασιών του ΕΠΑ με την ανάγκη περαιτέρω 
αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων, από τις Περιφέρειες σε Δήμους. 

 

Σημειώνεται ότι σχέδιο νόμου για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με 

παρόμοιο περιεχόμενο, είχε τεθεί σε διαβούλευση τον Μάρτιο του 2019, 

συγκεντρώνοντας σχόλια φορέων και πολιτών, αρκετά από τα οποία οδήγησαν 

στην περαιτέρω διαμόρφωσή του σχεδίου νόμου.   

 

Συγκεκριμένες προσθήκες / προσαρμογές στο κείμενο του σχεδίου νόμου που 

έγιναν ως αποτέλεσμα των φάσεων διαβούλευσης ήταν: 

- Περιελήφθηκε αναφορά στην τήρηση, στο πλαίσιο του ΕΠΑ και των 
προγραμμάτων του, αρχών που διέπουν τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον 
και ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα μάλιστα ο κανόνας της μη 
διάκρισης και της προσβασιμότητας ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων 
όπως τα άτομα με αναπηρία, καθώς και την άρση και αποτροπή 
ανισοτήτων . 

- Θεωρήθηκε σκόπιμο να προταθούν χρονικοί περιορισμοί για την 
κατάρτιση, τη διαβούλευση και την έγκριση τόσο του ΕΠΑ όσο και των 
ΤΠΑ και ΠΠΑ. Αυτό εκτιμάται ότι θα φέρει πιο σύντομα τα αποτελέσματα 
της προσπάθειας στην κοινωνία, με δεδομένους τους χρόνους που 
απαιτούνται στη Διοίκηση. 

- Διευκρινίστηκε σαφέστερα το θεσμικό πλαίσιο των Ειδικών 
Προγραμμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 13. 

- Περιελήφθηκε ειδική προϋπόθεση εκπόνησης μελέτης κόστους – 
οφέλους για την ένταξη των έργων π/υ άνω των 20 εκ ευρώ. 

- Συμπεριελήφθησαν «ομάδες κριτηρίων» για την αξιολόγηση των έργων 
ΕΠΑ. 

- Απλουστεύτηκε περαιτέρω η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για 
απασχόληση σε αρχαιολογικές εργασίες των έργων ΕΠΑ, κατά το 
πρότυπο του ΕΣΠΑ. 

- Προστέθηκε ειδική αναφορά σε διαδικασία μέσα από την οποία ο 
αναπτυξιακός σχεδιασμός των φορέων της πρωτοβάθμιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης θα λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των ΠΠΑ, 
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καθώς και των ΤΠΑ αναφορικά με τον προγραμματισμό δράσεων 
τοπικής σημασίας. 

 

Τέλος, σχετικά με τις ειδικότερες παρατηρήσεις επί των διαδικασιών που θα 

ακολουθηθούν για τη διαχείριση του ΕΠΑ ή σχετικά με συγκεκριμμένες δράσεις 

που θα μπορούσαν να αφορούν το πεδίο υλοποίησης των έργων, η αρμόδια 

Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ επιφυλάσσεται να τις λάβει υπόψη, με 

σκοπό τον ορθολογικότερο και λειτουργικότερο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

των προγραμμάτων. 

 

 

 

 

 

 

Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Σχόλια 3 

 

Αναφορικά με το πρώτο άρθρο, αναγνωρίστηκε ότι το παρόν σχέδιο Νόμου 

αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία, καθώς θέτει κανόνες στη διαχείριση του 

Εθνικού ΠΔΕ.  

Επίσης, διατυπώθηκαν (α) σχόλια και (β) προβληματισμοί για τη χρονική 

διάρκεια της παρούσας διαβούλευσης, καθώς και σχόλια για τη γενικότερη 

λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την ανάγκη αξιοποίησης διαδικασιών 

ψηφιοποίησης. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

 

Σχόλια 0 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Σχόλια 1 

 

Επί του άρθρου 3, προτάθηκε να αλλάξει η διατύπωση της παραγράφου 5 από 

: «Αναπόσπαστα τμήματα του ΕΠΑ είναι τα ΤΠΑ και τα ΠΠΑ» σε : «Το ΕΠΑ 

αποτελείται ή χωρίζεται σε Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα.» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Σχόλια 0 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Σχόλια 4 

 

Προτάθηκε να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες κατηγορίες έργων για 

χρηματοδότηση από το ΕΠΑ και η συλλογική επιχείρηση. Επίσης, σχολιάστηκε 

ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο ΕΠΑ και δράσεις/έργα Ανοικτών 

Ψηφιακών Αποθετηρίων ανοικτών επιστημονικών δεδομένων ή/και ανοικτού 

εκπαιδευτικού υλικού. 
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Τέλος, η Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ζητά να καλύπτονται από το 

ΕΠΑ και οι δράσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012 

Α’ 88). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

                                                                    Σχόλια 3 

 

Για το άρθρο 6, που αναφέρεται στην κατάρτιση του ΕΠΑ, διατυπώθηκε η 

άποψη ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μέσω Τεχνικής Βοήθειας η κάλυψη των 

ΟΤΑ με Νομική Υπηρεσία.  

Επίσης, προτάθηκε σε πολλές περιπτώσεις (πχ νησιωτικές περιοχές) να 

μεταφερθούν αρμοδιότητες από τις Περιφέρειες στους Δήμους και οι 

Περιφέρειες να επιτελούν περισσότερο προγραμματικό ρόλο. 

Επιπλέον, ζητήθηκε πριν την κατάρτιση του ΕΠΑ από την Δι.Δι.Ε.Π., να 

προβλεφθεί διαδικασία υποβολής προτάσεων από τις Περιφέρειες, που θα 

λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό του ΕΠΑ, πριν το στάδιο της 

διαβούλευσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

                                                                    Σχόλια 1 

 

Επί του άρθρου 7, επισημάνθηκε ότι εισάγεται για πρώτη φορά η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση με ειδικούς δείκτες και εκθέσεις 

παρακολούθησης.  

Παράλληλα, προτάθηκε ότι εναλλακτικά θα μπορούσε η παρακολούθηση και 

αξιολόγηση να γίνεται μέσα από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος 

που θα υποστηρίξει την υλοποίηση του ΕΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
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Σχόλια 0 

 

  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Σχόλια 0 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Σχόλια 2 

 

Αναφορικά με το άρθρο 10,  διατυπώθηκε η άποψη ότι οι Περιφέρειες θα πρέπει 

να συμμετάσχουν ενεργά στον προσδιορισμό των κριτηρίων αναπτυξιακού 

σχεδιασμού για την αξιολόγηση των ΠΠΑ. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε από την συνομοσπονδία ΕΣΑμεΑ ότι θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η συμβατότητα των ως άνω κριτηρίων με τις απαιτήσεις της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Σχόλια 1 

 

Επί του άρθρου 11, εκφράστηκε η ανησυχία ότι το σύστημα Παρακολούθηση -

Αξιολόγηση – Αναθεώρηση – Ελέγχος των ΤΠΑ και ΠΠΑ, έτσι όπως ορίζεται, 

είναι γραφειοκρατικό και δυσλειτουργικό στην διαχείριση και εφαρμογή του, με 

αποτέλεσμα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να απολέσει τον 

αναπτυξιακό του χαρακτήρα. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

 

Σχόλια 2 

 

Σε σχέση με το άρθρο 12, προτείνεται από την συνομοσπονδία ΕΣ ΑμεΑ να 

περιληφθεί ως κριτήριο αξιολόγησης των υπό ένταξη έργων η εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.  

Επίσης, διατυπώνεται η απορία αν η υπερδέσμευση του 30% αφορά στο 

σύνολο του Π/Υ του φορέα ή στο σύνολο των νομικών δεσμεύσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Σχόλια 0 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Σχόλια 0 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

Σχόλια 4 
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Σχετικά με το άρθρο 15, που αφορά στις Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και 
ΠΠΑ, ζητήθηκε επανειλημμένα (σε όλα τα σχόλια που αναφέρονται σε αυτό το 
άρθρο)  να προβλεφθεί ρητά ο ορισμός των Διευθύνσεων Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού των Περιφερειών (ΔΙΑΠ) ως υπηρεσιών διαχείρισης των 
ΠΠΑ και εναλλακτικά να ορίζονται, με απόφαση Περιφερειάρχη, οι ΕΥΔ των 
Ε.Π. των Περιφερειών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Σχόλια 0 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

Σχόλια 0 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

Σχόλια 0 

 
 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

Σχόλια 2 

 

Στο άρθρο 19 ζητείται αναδιατύπωση και συμπλήρωση σχετική με τις απολαβές 

ων στελεχών της ΜΟΔ που ασχολούνται με έργα / προγράμματα του ΕΠΑ. 

Επίσης, ζητήθηκε να ισχύει το άρθρο 19 για τους υπαλλήλους των ΔΙΑΠ οι 

οποίες προτείνεται να ορίζονται ως Υπηρεσίες Διαχείρισης στις Περιφέρειες. 
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ΑΡΘΡΟ 20 

 

Σχόλια 1 

 

Επί του άρθρου 20, που αναφέρεται στην επιτάχυνση των έργων υλοποίησης 

ΠΔΕ, επικροτήθηκε η εξαίρεση από την διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, 

συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού σε αρχαιολογικά έργα που 

χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους, ακριβώς όπως συμβαίνει στα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

Σχόλια 1 

 
Σχετικά με το άρθρο 21, που αφορά στις πληρωμές στους δικαιούχους, 
παρατηρήθηκε ότι ως σήμερα επιτρέπονται οι παρακρατήσεις σε περίπτωση 
οφειλών προς το Δημόσιο ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

Σχόλια 2 

 

Επί του άρθρου 22 σχολιάστηκε ότι το ΕΠΑ πρέπει να ενσωματώσει δράσεις 

στήριξης συνεταιριστικών σχημάτων πρωτίστως στον πρωτογενή τομέα, αλλά 

και σε κάθε άλλο τομέα.  
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Επιπλέον, εκφράστηκε η άποψη ότι το πνεύμα και το γράμμα των διατάξεων 

για το Εθνικό Πλαίσιο Ανάπτυξης, αντιστοιχίζει (και σωστά) τη φιλοσοφία και τις 

διαδικασίες της διαχείρισης των εθνικών πόρων του ΠΔΕ με αυτές του ΕΣΠΑ.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

Σχόλια 0 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

 

Σχόλια 0 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

Σχόλια 0 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

Σχόλια 0 

 

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της διαβούλευσης, το άρθρο 21 απαλείφθηκε. 

Σαν αποτέλεσμα, τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 26 αναριθμήθηκαν αντίστοιχα σε 

21, 22, 23, 24 και 25. 
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